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WIEŚCI Z RADY

Pamięci tamtych dni... sierpień 1944 r.

Od Burmistrza
powołania miejskiego konserwatora zabytków.
Będzie on służył pomocą wszystkim tym, którzy
budują i inwestują na terenie naszego miasta.
Kolejna radosna wiadomość to powrót linii lotniczych Ryanair na Lotnisko w Modlinie. Informacja
w tej sprawie w temacie numeru.
Już po raz dziewiąty odbyły się w naszym mieście
Europejskie Dni Dziedzictwa. Zostały one ustanowione przez Radę Europy ponad 20 lat temu. Ich
celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa
kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej poprzez szereg otwartych dla wszystkich imprez, paneli naukowych i innych wydarzeń. Relacja na temat obchodów EDD
w naszym mieście w dziale Wydarzenia.
Podczas wakacji sporo sukcesów odnieśli nasi
sportowcy. Zapraszam zatem na sportowe strony
Faktów by dowiedzieć się jakie trofea przypadły im
w udziale.

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
Serdecznie witam wszystkich po wakacjach, które
ja już wcześniej wspominaliśmy były dla nowodworskiego samorządu czasem wytężonej pracy.
Mimo sezonu urlopowego wiele działo się w tym
czasie w mieście, o czym pisaliśmy w wakacyjnych
wydaniach Faktów.
W tym miesiącu piszemy m.in. o podpisaniu porozumienia z wojewodą mazowieckim w sprawie

Jak zawsze życzę udanej lektury!

Ostatnie pożegnanie ks. prałata Czesława Żyły
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

W środę, 11 września mieszkańcy Nowego Dworu, duchowni, władze samorządowe miasta i powiatu oraz
wierni pożegnali ks. prałata Czesława Żyłę. Dokładnie o godz. 11:00 odbyła się msza święta żałobna, którą
odprawił abp Henryk Hoser SAC. Uczestniczyli w niej także księża nowodworskich oraz innych parafii z diecezji
więcej na str. 8
warszawsko-praskiej.

TeksT I FOTO Włodzimierz Oleksiak, radny

W roku 1957, w 13 rocznicę Powstania Warszawskiego ,odbyła się pierwsza uroczystość poświęcona przypomnieniu i utrwaleniu
pamięci historii powstańczej „Grupy Kampinos” i Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.

O

d tego czasu, każdego roku, najpierw przy
cmentarzu partyzanckim a od roku 2004, przy
wzniesionym przez Środowisko „Grupa Kampinos”
i Kampinoski Park Narodowy, pomniku „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej” przypominane
są tamte dzieje i oddawany jest Hołd bohaterom powstańczego zgrupowania „Grupa Kampinos”.
Tak było i w tym roku przy Cmentarzu Partyzanckim
w Wierszach. Tegoroczne uroczystości przebiegały
pod hasłem „Pamięci tamtych dni... - sierpień 1944 r.”
Na zaproszenie Wójtów Gmin Czosnów i Leszno,
Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Proboszcza Parafii – kustosza obrazu Niepokalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości
w uroczystościach uczestniczyli samorządowcy
z Nowego Dworu Mazowieckiego. Po apelu poległych wiązankę kwiatów przy pomniku partyzantów
w imieniu w władz samorządowych złożył Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – radny Włodzimierz Oleksiak.
Po oficjalnych uroczystościach, zaproszeni goście
mieli okazję do spotkania się z organizatorami uroczystości oraz żyjącymi bohaterami tamtych dni podczas Partyzanckiego Pikniku Puszczańskiego.
Dla wielu uczestników była to lekcja żywej historii, ogromne wzruszenie, które na długo pozostanie
w pamięci. Osobiście dziękuję Panu Bogdanowi Jeziorskiemu za danie mi możliwości uczestniczenia
w tej patriotycznej uroczystości.

Wicepremier Janusz Piechociński w Nowym Dworze
Mazowieckim
TeksT I FOTO martyna Kordulewska

8 września w Nowym Dworze Mazowieckim gościł
Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister
Gospodarki. Wicepremiera pod Urzędem Miejskim
powitał Burmistrz – Jacek Kowalski, Starosta –
Krzysztof Kapusta, Przewodniczący Rady Miejskiej
– Krzysztof Bisialski i Radni Rady Miejskiej.
więcej na str. 8

Miasto podpisało porozumienie dot. rozwoju obszaru
metropolitarnego
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO www.prasowy.um.warszawa.pl

13 sierpnia burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski podpisał porozumienie o współpracy
w ramach rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy. Porozumienie dotyczy w szczególności realizacji
zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
więcej na str. 9

Będzie konserwator zabytków w Nowym Dworze
Mazowieckim!
TeksT Biuro Prasowe Wojewody Mazowieckiego, Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Urząd Miejski

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przejmie zadania realizowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Dziś (16.09) w siedzibie Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin wojewoda mazowiecki Jacek
Kozłowski i burmistrz Jacek Kowalski podpisali porozumienie w tej sprawie. Jego efektem będzie powołanie
więcej na str. 9
miejskiego konserwatora zabytków, który zostanie wyłoniony w konkursie.

Ryanair wraca na nowodworskie lotnisko
TeksT I FOTO ZESPÓŁ PRASOWY

Ryanair, największy przewoźnik lotniczy w Polsce i jeden z największych na świecie, zdecydował o przeniesieniu
swoich operacji z Lotniska Chopina na Lotnisko Warszawa/Modlin od 30 września br.
więcej na str. 9
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Szkoły przed wrześniem!
TeksT RED

Na wrześniowej sesji rady Miejskiej radni zapoznali się z informacją nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
Dokument przygotowany przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zawierał tez informację o przeprowadzonych w czasie
wakacji remontach w szkołach.

I

nformacja została sporządzona na podstawie
danych zebranych od szkół na dzień 21 sierpnia 2013 roku, zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły na dzień 31 maja 2013 roku, wizyt w szkołach oraz jest poprzedzona spotkaniem
z dyrektorami placówek na temat przygotowania
do rozpoczęcia szkoły.
Czytamy w niej, że w roku szkolnym 2013/2014
w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, naukę rozpocznie 3132 uczniów.
W szkołach podstawowych od września będzie
się uczyło łącznie 1997 uczniów z czego 309 w
klasach pierwszych, a 1465 w klasach II-VI. Do
„zerówek” rodzice zapisali” 223 dzieci.
Spośród 88 oddziałów szkolnych 7 to klasy integracyjne.
Do nowodworskich gimnazjów uczęszcza 894
uczniów do 40 oddziałów. 5 z nich to klasy integracyjne. W szkołach ponadgimnazjalnych pro-

wadzonych przez miasto uczy się 241 uczniów
w 12 oddziałach. Jedna klasa jest integracyjną.
W ramach podstawy programowej liczba godzin dydaktycznych tygodniowo realizowanych
we wszystkich tych placówkach to 4540,74
godziny. Dodatkowo, w ciągu tygodnia dochodzi 955,5 pozostałych godzin dydaktycznych
(w tym zajęcia dodatkowe, biblioteka). Na pomoc psychologiczno-pedagogiczna przeznaczone
jest co tydzień 645,5 godziny. Łącznie w naszych
szkołach zatrudnionych jest 291 pracowników
pedagogicznych.
We wszystkich placówkach oświatowych w czasie wakacji odbyły się remonty. Wszystkie też,
zakończyły się przed początkiem roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej nr 5 wykonano remont
szatni klas IV-VI oraz remont podłogi w „łączniku” budynku. W Publicznym Gimnazjum nr 1
odnowiono szatnię oraz wyłoniono wykonawcę

wymiany podłogi w hali sportowej. W trakcie
remontu lekcje WF-u będą realizowane na boisku szkolnym oraz w NOSIR-ze. Odświeżono
salę „bokserską” z pomocą pracowników NOSiR
i wymieniono kuchnię gazową. Zespół Szkół
w Modlinie Twierdzy a konkretnie głowny budynek przy ul. Bema 312, zyskał odnowiony dach.
Jeśli chodzi o Zespół Szkół nr 1 to najważniejsze
– udało się ukończyc rozbudowę szkoły Podstawowej nr 7 a w budynku gimnazjum wyremontowano salę gimnastyczną. Do końca września
zostanie zamontowana też winda. W Zespole
Szkół nr 2 odświeżono korytarz i bibliotekę
a w Zespole Szkół nr 3 zakończyła się termomodernizacja oraz przebudowa kotłowni i instalacji
elektrycznej. Zaplanowany remont korytarza zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym,
w dni wolne od nauki. Dyrektor wyłonił już wykonawcę i zawarł umowę.

Jednym z punktów obrad sesji, która obyła się 26 wrzesnia, było sprawozdanie
z form realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2013 r.
TeksT RED

Na organizacje wypoczynku letniego dzieci i młodzieży miasto ogłosiło konkurs ofert.

I

ch otwarcie nastapiło 18 czerwca. W wyniku
konkursu dofinansowanie otrzymały:
- Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA” na
Obóz sportowo – treningowy organizowany
w Ośrodku wypoczynkowym Danusia 2
w Lidzbarku Welskim. Wyjazd zorganizowany
był w dniach od 28 czerwca do 6 lipca dla 18
uczestników. Kwota dofinansowania wyniosła
3 600 zł.
Z kolei 12.900 zł otrzymał Uczniowski Klub
Sportowy „Lider” z akroczymia na organizację kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w
Ośrodku Wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze. 43 dzieci przebywało nad morzem od 13
do 26 lipca.
Komenda Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP
w Nowym Dworze Mazowieckim poprosiła
o dofinansowanie na Harcerską Akcję Letnią
2013 na Bazie Hufca Starachowice w okresie
od 18 lipca do 1 sierpnia. Wzięło w niej udział
20 uczestników a dofinansowanie wyniosło
6000 zł
Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie na organizację
„Letniego obozu profilaktyczno – rozwojowego dla liderów młodzieżowych – dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych mieszkańców Nowe-

go Dworu Mazowieckiego otrzymał 5600 zł.
Młodzież wypoczywała w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym „Syrenka” w Marózie
w okresie od 17 do 30 lipca.
Ponadto placówki oświatowe na terenie miasta
również organizowały dla dzieci i młodzieży
różnorodne formy wypoczynku letniego.
Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy prowadził zajęcia
sportowe na terenie boiska Orlik 2012. Odbywały się one przez 7 dni w tygodniu. Uczestnikami zajęć była zarówno młodzież w wieku 1012 lat oraz osoby dorosłe. Podczas akcji letniej
zorganizowano turniej piłkarski oraz turniej
piłki plażowej.
Zespół Szkół nr 2 w lipcu i sierpniu dwa razy
w tygodniu organizował zajęcia na boisku
szkolnym - łącznie 32 godziny. Zajęcia sportowe prowadzone były przez animatora wychowania fizycznego a uczestniczyło w nich ok. 29
uczniów.
Zespół Szkół nr 1 na terenie boiska Orlik
prowadził zajęcia sportowe takie jak piłka
nożna, tenis ziemny, koszykówka, siatkówka,
oraz biegi rozwijające koordynację ruchową.
Realizował je animator oraz nauczyciele
wychowania fizycznego.

W turniejach wzięło udział 12 drużyn.
Podczas wakacji zrealizowano tu także zadanie
publiczne pt.: „Taneczne kino plenerowe”. Były
to zajęcia profilaktyczno – edukacyjne jako
forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie wakacji. Dzieci młodzież brała udział w zajęciach taneczno-ruchowych, prowadzonych przez instruktorów tańca
lub aerobiku. W ramach tego zadania od 12 do
25 sierpnia po przeprowadzonych zajęciach następowała projekcja filmów. Dla uczestników
zajęć organizatorzy zagwarantowali bezpłatny
poczęstunek. Na to zadanie miasto Nowy Dwór
Mazowiecki przeznaczyło środki finansowe
w wysokości 4450 zł.
W Publicznym Gimnazjum nr 1 w okresie
wakacyjnym można było skorzystać bezpłatnie
z ogólnodostępnego boiska sportowego.
W Szkole Podstawowej nr 5 oraz Zespole
Szkół nr 3 nie były prowadzone żadne formy
realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze względu na przeprowadzane remonty
na tych obiektach.
Dodatkowo akcję letnią prowadziły placówki
miejskie tj. NOK, NOSiR i Biblioteka. Szerzej opisujemy te działania w dziale NASZE
MIASTO.
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Garść informacji o drogach…
TeksT Wydział Gospodarki Komunalnej

Na terenie naszego miasta łączna liczba dróg publicznych wynosi ok. 76 km w tym drogi krajowe 7,1 km, drogi wojewódzkie 9,4
km, drogi powiatowe 3,2 km oraz drogi gminne 56,3 km. Zarządzaniem drogami gminnymi oraz drogami wewnętrznymi będącymi
własnością gminny zajmuje się pracownik zatrudniony na stanowisku ds. utrzymania dróg w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Z

adania zarządcy drogi zostały określone
w ustawie o drogach publicznych. Do jego
obowiązków należy: wydawanie zezwoleń na
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasie drogowym, wydawanie decyzji na zajęcie
pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za
umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, utrzymanie nawierzchni dróg i chodników oraz urządzeń zabezpieczających ruch, przeciwdziałanie
niszczeniu dróg przez użytkowników, utrzymanie
zieleni przydrożnej, wykonywanie okresowych
pomiarów natężenia ruchu drogowego, prowadzenie ewidencji dróg, przeprowadzenie okresowych
kontroli stanu dróg, wykonywanie prac interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających,
uzgadnianie zjazdów oraz wykonywanie zadań
z inżynierii ruchu.
Zjazdy z drogi do nieruchomości
Zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych
budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do pasa drogowego. Aby uzyskać zgodę na zjazd należy złożyć
wniosek na lokalizację zjazdu dołączając do wniosku tytuł prawny do nieruchomości oraz mapkę
z wyrysowanym zjazdem. W przypadku zjazdów
do nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność usługowa do wniosku należy dołączyć także
dowód wpłaty opłaty skarbowej. Przedstawiona do
uzgodnienia lokalizacja zjazdu rozpatrywana jest
w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra
infrastruktury i gospodarki morskiej w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadać drogi
publicznej i ich usytuowanie. Zjazd nie powinien znajdować się w obszarze oddziaływania
skrzyżowania oraz w miejscu, w którym brak
jest wymaganej widoczności na zatrzymanie. Po
uzgodnieniu lokalizacji zjazdu właściciel nieruchomości powinien przygotować projekt budowlany zjazdu, przedstawić do zaopiniowania
zarządcy drogi oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku
na zajęcie pasa drogowego.
Uzgodnienie lokalizacji obiektu lub sieci w pasie drogowym
Do zakresu zadań pracownika na przedmiotowym
stanowisku należy także uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i innych
obiektów (w tym reklam) w pasie drogowym.
Ustawodawca w ustawie o drogach publicznych określił, że budowa urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym powinna mieć
miejsc jedynie w uzasadnionych wypadkach.
W praktyce sieci i przyłącza energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociągowe
oraz sieci cieplne umieszczane są w pasie drogowym. Przedstawiona do uzgodnienia lokalizacja
sieci lub przyłącza rozpatrywana jest pod kątem
kolizji z projektowanym nowym przebiegiem
drogi, możliwością przesunięcia urządzeń poza
pas drogowy, a zwłaszcza poza jezdnię oraz kolizji z inną projektowaną siecią. Zarządca drogi
odmawia lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
w przypadku, gdy groziłoby to utratą okresu rękojmi na wyremontowaną drogę oraz stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

www.nowydwormaz.pl

Zajęcie pasa drogowego
Po uzgodnieniu z zarządcą drogi lokalizacji danej sieci, przyłączy, obiektu, zjazdu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor występuje
z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego,
a w przypadku budowy urządzenia lub obiektu,
także z wnioskiem o umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej lub
obiektu (np. reklamy). Za zajęcie pasa drogowego
naliczane są opłaty, których wysokość uzależniona jest od miejsca zajęcia pasa drogowego (czy
jest to jezdnia, chodnik, czy pobocze), ilości dni
oraz stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej.
Za wbudowane urządzenie właściciel sieci lub
właściciel reklamy zobowiązany jest co roku do
15 stycznia wpłacać naliczoną opłatę za każdy rok
funkcjonowania urządzenia. W przypadku zajęcia pasa drogowego o większej powierzchni oraz
w terminie dłuższym niż deklarowane we wniosku, zarządca drogi zobligowany jest nałożyć karę
pieniężną, która stanowi dziesięciokrotność stawki podstawowej. Ustawodawca nie przewidział
w ustawie możliwości odstąpienia od kary.
Do wniosku na zajęcie pasa drogowego inwestor
zobowiązany jest dołączyć kopie protokołu ZUD
oraz projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku, gdy wykonywane prace wpływały będą na
ruch pieszy i kołowy. Do wykonywania projektu
organizacji ruchu nie są potrzebne żadne uprawnienie i w zasadzie może wykonać go każda osoba . Projekt taki musi zostać zaopiniowany przez
zarządcę drogi gminnej (w Wydziale Gospodarki
Komunalnej), a następnie zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
czyli Starostę. W przypadku, gdy zmiana organizacji ruchu wymaga wprowadzenia zmian na drodze wojewódzkiej lub krajowej, projekt taki musi
uzyskać kilka opinii – właściwego zarządcy drogi,
komendy wojewódzkiej policji, co wydłuża procedurę zatwierdzenia czasem nawet do 2 miesięcy.
Po rozpatrzeniu wniosku zarządca drogi wydaje
decyzję, w której określa termin prowadzonych
prac, warunki zajęcia pasa drogowego oraz sposób
odtworzenia konstrukcji jezdni lub chodnika. Po
zakończonych pracach pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej przygotowuje protokół odbioru pasa drogowego. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami inwestor w okresie 24 miesięcy od daty
odbioru pasa drogowego odpowiada za usunięcie
wad i usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego odtworzenia konstrukcji drogi.
Kontrola opłat i bieżące utrzymanie dróg
Do obowiązków pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej należy także kontrola wpływających opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
W przypadku braku wpłaty w terminie określonym
w decyzji inwestor zostaje upomniany o konieczności wpłacenie kwoty powiększonej o naliczone
odsetki ustawowe. W większości przypadków
upomnienia skutkują uregulowaniem zobowiązań
podmiotu wobec miasta. W kilku przypadkach
sprawę należy przekazać do egzekucji komórce
właściwego Urzędu Skarbowego.
W kompetencji stanowiska ds. utrzymania dróg
leży dbałość o utrzymanie dobrym stanie technicznym dróg, placów, chodników i poboczy. Zadanie
te realizuje firma wybierana w przetargu nieograniczonym. Na bieżące remonty pasa drogowego
w ostatnich latach corocznie miasto przeznaczało

700 tysięcy złotych. Środki te wykorzystywane są
na usunięcie wyboi i ubytków w jezdni, zabezpieczenie spękań jezdni bitumicznych, profilowanie
nawierzchni dróg utwardzonych żużlem stalowym
lub tłuczniem, wymianę lub regulację pionową
krawężników, obrzeży, nawierzchni zapadniętych
lub zniszczonych chodników, regulację pionową włazów kanałowych i studeniek ściekowych,
uzupełnienie i wymianę zniszczonego pionowego
oznakowania drogi oraz uzupełnienie i odnowienie znaków poziomych na drogach gminnych.
W przypadku, gdy uszkodzenia lub wyeksploatowanie drogi wymaga remontu generalnego danej
ulicy, pracownik wykonuje obmiar powierzchni,
kosztorys, określa zakres generalnego remontu,
przygotowuje specyfikację techniczną i przekazuje
dokumentację do przetargu, a następnie nadzoruje
prowadzone prace. Zadania związane z utrzymaniem nawierzchni realizowane są siłami Miejskiego Zakładu Oczyszczania, a Wydział nadzoruje
i kontroluje wykonane prace. Do zadań tych należą zimowe utrzymanie dróg, czyli odśnieżanie,
likwidacja śliskości, a także czyszczenie drogi
z kurzu i piasku oraz koszenie poboczy. W zakresie obowiązków WGK leży także zakup i dostawa
soli drogowej oraz chlorku wapnia, służących do
usuwania śliskości. Sól drogowa obniża temperaturę zamarzania wody do ok. – 6oC , natomiast
chlorek wapnia do ok. 21oC.
Wydział Gospodarki Komunalnej w zakresie
obowiązków ma także utrzymanie i czyszczenie
kanalizacji deszczowej. Obecnie w naszym mieście na drogach zarządzanych przez Burmistrza
Miasta mamy ok. 3,3 km kanalizacji deszczowej,
141 studni chłonnych oraz około 300 studzienek
osadczych wraz z wpustami. Kanalizacja deszczowa znajduje się w ul. Zakroczymskiej, Przejazd,
Plac Solny, Kościuszki, Słowackiego, ul. Szkolnej,
Strażackiej oraz Przemysłowej. Na Osiedlu Młodych, Nowodworzance oraz Modlinie Twierdzy
wybudowane zostały sieci ogólnospławne.
Pozostała część miasta odwadniana jest za pomocą
studni chłonnych, drenów lub rowów odwadniających. Każdego roku wszystkie elementy kanalizacji deszczowej są dwukrotnie czyszczone na
wiosnę i tuż przed okresem zimowym.
Zmiana organizacji ruchu
Zadania z inżynierii ruchu realizowane są na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia
23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Każda zmiana w organizacji ruchu na drogach publicznych
(np. wyznaczenie miejsca postojowego dla osoby
niepełnosprawnej ) wymaga przygotowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu. Najważniejszą część projektu stanowi mapa z naniesionymi istniejącymi oraz projektowanymi znakami.
Projekt przygotowany przez zarządcę drogi należy
zatwierdzić w Starostwie Powiatowym. W WGK
opiniowane są także projekty organizacji ruchu
projektowanych lub modernizowanych dróg.
Do obowiązków Wydziału należy też wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas imprez organizowanych przez miasto w Parku Miejskim oraz
oznakowania w związku ze świętem Wszystkich
Świętych.

WIEŚCI Z POWIATU
starosta krzysztof kapusta
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Szanowni
Państwo
Delegacja powiatu nowodworskiego na tegoroczne dożynki mazowieckie osiągnęła duży sukces,
prezentując w uroczystym korowodzie dożynkowym pięknie wykonany z kłosów zbóż i kwiatów wieniec dożynkowy. Nasz powiat okazał się
najlepszy w konkursie na najpiękniejszy wieniec

dożynkowy, a wykonawczyni tego wieńca Pani
Czesława Albekier z Koła Gospodyń Wiejskich
w Łomnie odebrała z rąk wojewody i marszałka
województwa mazowieckiego okazały puchar za
zajęcie I miejsca. Gratuluję Pani Czesławie zasłużonego wyróżnienia za mistrzowskie umiejętności
w tej dziedzinie i za świetną promocję powiatu
nowodworskiego w województwie mazowieckim.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z fotorelacją z mazowieckiego święta plonów.

Powiat Nowodworski najlepszy w konkursie na najładniejszy
wieniec dożynkowy
TeksT I FOTO W. Majchrzak

W dniu 25 sierpnia 2013 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k/Garwolina odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego.
W Mazowieckim Święcie Plonów uczestniczyła 50 osobowa delegacja powiatu nowodworskiego, w której najliczniejszą grupę
stanowili rolnicy z gminy Zakroczym i gminy Czosnów.

U

roczystości dożynkowe rozpoczęły się od
zbiórki delegacji wieńcowych i uformowania korowodu na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, który następnie przeszedł
w asyście orkiestry dętej do kościoła parafialnego
aby uczestniczyć w uroczystej mszy świętej.
Po zakończeniu mszy świętej korowód dożynkowy przeszedł na teren boiska szkoły, gdzie przedstawiony został ceremoniał dożynkowy w wykonaniu Zespołu Ludowego z Gończyc i nastąpiło
oficjalne otwarcie dożynek.
Tradycyjnie władze samorządowe województwa
z marszałkiem Adamem Struzikiem i wojewodą
mazowieckim Jackiem Kozłowskim podzielili
się chlebem z tegorocznych zbiorów z członkami wszystkich delegacji powiatowych. Wręczono
odznaczenia państwowe i branżowe, pamiątkowe
statuetki dla delegacji powiatowych oraz nagrody
i puchary w różnych konkursach, w tym dla powiatu nowodworskiego za najładniejszy wieniec
dożynkowy.
Na czele delegacji powiatowej szli Powiatowi
Starostowie Dożynkowi – Starościna Pani Jadwiga Kosyra, sołtys wsi Smoły i Starosta Pan
Edward Rytel, rolnik i producent rolny z Zakroczymia niosąc dorodny chleb dożynkowy wypieczony z tegorocznych zbiorów. Jak co roku piękny wieniec dożynkowy wykonała Pani Czesława
Albekier z Koła Gospodyń Wiejskich w Łomnie.
Mistrzostwo i niezwykły dar Pani Czesławy
zostały docenione przez komisję konkursową,
która przyznała I miejsce i puchar dla powiatu
nowodworskiego w konkursie na najładniejszy
wieniec dożynkowy. Wieniec wykonany przez
Panią Czesławę Albekier wyróżniał się spośród
innych biorących udział w konkursie różnorodnością naturalnych materiałów wykorzystanych
w wieńcu związanych ze świętem plonów takich
jak: kłosy zbóż, kwiaty polne i ogrodowe, trawy
i zioła, owoce jarzębiny oraz kompozycją i formą
symbolizującą urodzaj i bogactwo plonów.
Chleb dożynkowy został wypieczony w Piekarni
p. Andrzeja Kowalskiego z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom delegacji
powiatowej za udział i miłą współpracę.

www.nowydwormaz.pl
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Filmowym szlakiem
TeksT I FOTO Foto: M. Kordulewska, G. Sokołowski, zasoby LOT Trzech Rzek

Co ma do zaoferowania turystom nasze miasto? Na tak postawione pytanie większość z nas mieszkańców Nowego Dworu
odpowie, Twierdzę Modlin i jej historyczne zabytki.

N

iektórzy dopowiedzą, że stary kościół
w mieście, że stacja kolejowa w Modlinie,....
Inni niektórzy zachwalać będą możliwości oddawania się turystyce aktywnej, wspaniale tereny
do spacerów z kijami (nordic walking), jazdy na
rowerze, samochodem terenowym, czy też pływania kajakiem. Jeszcze inni wskażą na pamiątki
materialne po wielokulturowości miasta i jego
najbliższych okolic, uporządkowany kirkut, cerkiew w Stanisławowie czy też olęderskie ślady na
kępie nowodworskiej. A jeszcze inni zakrzykną
jak to, co Szlak Baśki murmańskie szlak oparty
o autentyczną historią białej niedźwiedzicy. Zapewne jednak niewiele osób wskaże coś, co jest
duża turystyczna atrakcja naszego miasta. Mam
coś, co wychodzi naprzeciw modzie na szlaki na
turystykę tematyczną nasze „zagłębie filmowe”
Kiedy w 2011 roku w ramach przygotowań do
udziału w projekcie Mazowsze na Filmowo, projekcie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, zaczynaliśmy sporządzać listę filmowych produkcji powstałych na terenie naszego miasta, nie przypuszczaliśmy, że było ich tak
dużo. Okazało się, że Nowy Dwór Mazowiecki
a ściślej Modlin Twierdza to drugie po Warszawie miejsce na Mazowszu, miejsce gdzie powstają filmy. Na naszym terenie powstało wiele
filmów polskich, ale tez powstawały produkcje
zagraniczne.

www.nowydwormaz.pl

„Filmowym turystom” proponujemy odwiedzenie
w twierdzy trzech najbardziej filmowych miejsc,
zapraszamy na filmowy spacer. Miejscem startu
naszego spaceru niech będzie Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Baśki Murmańskiej
164. Tuz obok centrum znajduje się właśnie jedno z najbardziej najczęściej filmowanych miejsc
Kasyno oficerskie z początku XX wieku. Wnętrza zagrały w kilku polskich filmach fabularnych
między innymi Półkownik Kwiatkowski, Anna
Karenina, Kochaj i tańcz
Z kasyna parkowymi alejkami trzymając się niebieskiego a następnie czerwonego szlaku docho-

dzimy do kolejnego filmowego zakątka to jest
Bramy Poniatowskiego i okolic Wieży Czerwonej. To niezapomniana na sceneria filmów 1920
Bitwa warszawska Jerzego Hofmana czy tez CK
Dezerterów Janusza Majewskiego. Jeżeli umówiliśmy się wcześniej, z panią Paulina lub panem
Remigiuszem Mikuszewskimi z Fundacji Park
Militarny Twierdzy Modlin, to otworzą się przed
nami wrota do poterny, przez którą wejdziemy na
teren parku militarnego znajdziemy się w chyba najczęściej filmowanym miejscu w twierdzy.
Tu powstawały między innymi CK Dezerterzy,
W ciemności, 1920 Bitwa Warszawska, Ixjana
z piekła rodem, czy Róża.
Opuszczamy gościnne tereny parku militarnego
kierujemy się niebieskim szlakiem przecho-

dzimy obok Działobitni Dhena, ciekawostka
tu kręcono sceny do wesela Andrzeja Wajdy.
Dochodzimy do białych bloków po metalowych schodach schodzimy nad Wisłę idziemy na
wschód i dochodzimy do Kojca Meciszewskiego
na kojcu do dziś są widoczne dwa napisy pozostałość po filmie Jarosław Dąbrowski.
Tę okoliczność wykorzystamy to ogłoszenia małego konkursu. Pierwsza osoba, która zgłosi się
do Centrum Informacji Turystycznej i poda nam
treść tych napisów otrzyma nagrodę niespodziankę. Z tarasu kojca jeszcze rzut oka na Spichlerz,
czyli filmowy zamek Horeszków z Pana Tadeusza. I kończymy nasz filmowy zwiad. Mamy
nadzieje, że w następnym sezonie dzięki współpracy z MROT i kontynuacji projektu Mazowsze
na filmowo, filmowa twierdza będzie oferowała
państwu więcej atrakcji.
Szczegółowe informacje o filmowym szlaku
i inne ciekawostki z filmowej twierdzy czekają
na Państwa w Centrum Informacji Turystycznej
przy ulicy Baśki Murmańskiej 164 do końca
połowy października CIT czynne od wtorku do
niedzieli w godzinach 9 –17. Przypominamy,
że z centrum możemy wyruszyć nie tylko na poszukiwanie filmowych scenerii, ale tez na Szlak
Baśki Murmańskiej. Zapraszamy.
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z przykładów turystycznego zagospodarowania
Twierdzy Modlin – podziemia Restauracji Borodi-

Ostatnie pożegnanie ks. prałata Czesława Żyły
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no (odkopane korytarze minerskie). Podczas prowadzonych rozmów wielokrotnie podkreślano rolę

Nowego Dworu Mazowieckiego w życiu gospodarczym regionu.

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Sebastian Bańbura

P

ożegnalne przemówienie podczas mszy wygłosili: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk
– wicemarszałek województwa mazowieckiego,
krewni zmarłego i ks. Krzysztof Czyżyk – dziekan dekanatu nowodworskiego.
Zmarłego żegnali licznie zgromadzeni w kościele mieszkańcy miasta.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się też
w czwartek 12 września, w rodzinnej miejscowości ks. Żyły, w parafii Św. Mikołaja Bp w Łoniowie (Diecezja Sandomierska). Mszy świętej
przewodniczył Ks. inf. Lucjan Święszkowski.
Ciało Zmarłego spoczęło na tamtejszym cmentarzu, o co prosił w swym testamencie.
Ks. prałat Czesław Żyła był honorowym obywatelem Nowego Dworu Mazowieckiego. Przez
45 lat pracował w parafii św. Michała Archanioła gdzie przez 30 lat był proboszczem.

Od samego początku pełnienia funkcji proboszcza dał się poznać jako dobry gospodarz. Rozpoczął od uporządkowania cmentarza, zadbał
o wygląd kościoła, z Jego inicjatywy wybudowano dębowy ołtarz, oraz zainstalowano
radiofonizację w kościele. Odnowiono także
część plebanii i zegar na wieży. Po trzyletnich
trudach, upokorzeniach i udrękach ze strony
władz komunistycznych, została wybudowana
plebania.
Gdy kościół stał się zbyt mały, by mógł właściwie spełniać rolę duszpasterską, zdecydowano się na rozbudowę świątyni. 23 kwietnia
1981 r. przystąpiono do rozbudowy kościoła,
a ks. proboszcz Cz. Żyła wmurował pierwszą
symboliczną cegłę. Już po trzech latach budowy świątynia została ukończona. Dzięki Ks.
Proboszczowi rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła na „Osiedlu Młodych”,

a na którego budowę przekazał wiele materiałów. Od 1 lipca 2001 roku Ks. Czesłąw Żyła
nie pełnił już funkcji proboszcza parafii, był
jej rezydentem. Od 1 kwietnia br. mieszkał
w domu księży emerytów w Łomiankach. Zmarł
7 września 2013 roku.

Miasto podpisało porozumienie dot. rozwoju obszaru metropolitarnego
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO www.prasowy.um.warszawa.pl

D

zięki tej współpracy miasto Nowy Dwór Mazowiecki będzie miało bezpośredni wpływ na
współtworzenie strategii rozwoju regionu opartej
na wielu czynnikach. To z kolei, w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, umożliwi
pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na realizację
projektów infrastrukturalnych w kolejnych latach.
Długofalowa współpraca owocuje również działaniami skierowanymi do sfery społecznej, wpływa m.in. na rozwój turystyki, buduje cele i plany
uwzględniając europejskie trendy i kierunki, które
w niedalekiej przyszłości będą wykorzystane przy
aktualizacji miejskich dokumentów strategicznych.

Będzie konserwator zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim!
TeksT Biuro Prasowe Wojewody Mazowieckiego, Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Urząd Miejski

P

Wicepremier Janusz Piechociński w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FOTO martyna Kordulewska

W

izyta Janusza Piechocińskiego miała gospodarczy charakter. Gość i gospodarze spotkania
udali się do fabryki substancji zapachowych Pollena
Aroma w nowodworskiej dzielnicy przemysłowej,
gdzie spotkali się z zarządem firmy: Dariuszem Bełcem i Ewarystem Andrzejczakiem. Pollena Aroma to
najnowsza gospodarcza lokalizacja w dzielnicy przemysłowej. Firma przeniosła się do Nowego Dworu
Mazowieckiego z Warszawy. Uczestniczyła w pracach nad strategią rozwoju nowodworskiej dzielnicy
przemysłowej i jest jednym z partnerów, zawiązującej się, inicjatywy klastrowej. W Pollenie Pan Wicepremier mógł na własne oczy zobaczyć nowoczesną
linię produkcyjną dofinansowaną ze środków UE
i przekonać się, jak powstaje aromat zapachowy.

Następnie spotkanie przeniosło się na modlińskie
lotnisko. Janusz Piechociński spotkał się tam z zarządem spółki: Piotr Okieńczycem i Marcinem Dani-

łem. Szefowie lotniska zaprezentowali wyremontowany pas startowy i omówili aktualną sytację portu.
Janusz Piechociński miał także okazję obejrzeć jeden

rzejęte przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki
kompetencje obejmują ochronę zabytków położonych w jego granicach. Dotyczyć to będzie nie
tylko nieruchomości, których miasto jest właścicielem lub posiadaczem, ale też obiektów prywatnych. Do kompetencji miejskiego konserwatora
zabytków należeć będzie realizacja zadań określonych m.in. w Ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (np. wydawanie pozwoleń na prace
konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru), w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in.
uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną zabytków), czy
w Prawie budowlanym.
„Chcemy współuczestniczyć w ochronie naszych
zabytków. Zagospodarowanie Twierdzy Modlin
jest jednym z trzech kluczowych elementów strategii rozwoju miasta, obok lotniska i dzielnicy przemysłowej” – powiedział Jacek Kowalski, burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Konserwator wojewódzki będzie miał kompetencje

kontrolne nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań prowadzonych w imieniu wojewody – m.in. prawo wglądu do dokumentów oraz
żądania wyjaśnień. W razie potrzeby będzie mógł
wydawać zalecenia lub wystąpienia pokontrolne
i wyznaczyć tryb oraz termin ich wykonania.
„Pracy dla konserwatora zabytków jest tu wiele, docelowo mógłby to być konserwator o zasięgu całego
powiatu nowodworskiego. Jeśli będzie wola okolicznych gmin, podpiszę takie porozumienie” – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Jednak czy tak się stanie pokaże przyszłość. Jak zaznaczył burmistrz Jacek Kowalski, były prowadzone rozmowy w tej sprawie z ościennymi gminami
i powiatem, jednak nie udało się porozumieć w tej
sprawie. Na razie więc, nowodworski konserwator
zabytków swoim zasięgiem obejmie tylko obiekty
zlokalizowane na terenie gminy.
Burmistrz podkreślił też wagę jaką do nowopowstającego w strukturze nowodworskiego magistratu
stanowiska konserwatora zabytków przywiązują
lokalni inwestorzy. Jak powiedział, jednym z argu-

mentów było to, by urząd konserwatora zabytków
był bliżej tych małych i średnich przedsiębiorców,
by było im łatwiej i bliżej w procesie uzgadniania
dokumentacji projektowej.
Podpisane w Nowym Dworze Mazowieckim porozumienie jest czwartym tego typu na Mazowszu.
Wcześniej miejskich konserwatorów zabytków realizujących zadania MWKZ powołano w Warszawie, Płocku i Żyrardowie. W spotkaniu na terenie
Twierdzy Modlin oprócz wojewody i burmistrza
udział wziął także Rafał Nadolny, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

Ryanair wraca na nowodworskie lotnisko
TeksT I FOTO ZESPÓŁ PRASOWY

10

września 2013 r. linie lotnicze Ryanair ogłosiły decyzję o przeniesieniu wszystkich swoich operacji na Lotnisko Warszawa/Modlin, a tym
samym ponowne nawiązanie współpracy z portem.
Pierwsi pasażerowie wylądują w Modlinie już w poniedziałek, 30 września 2013 r.
„Rozmowy z przewoźnikiem były długie, ale
dzięki temu udało nam się wypracować warunki
korzystne dla obu stron.” – podkreśla Piotr Okienczyc, Prezes Zarządu Spółki Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.
„Wybór naszego lotniska przez tak poważne linie
lotnicze oznacza, że spełniamy wysokie wymagania
dotyczące m. in. sprawnej i szybkiej obsługi operacji lotniczych. Z pewnością ważną rolę odegrały też
atrakcyjne propozycje opłat lotniskowych” – dodaje
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Marcin Danił, Wiceprezes Spółki Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o.
Czas przestoju operacyjnego, lotnisko wykorzystało
na modernizację, nowe inwestycje oraz podniesie poziomu obsługi pasażerów: zakończone zostały testy
systemu ILS do kat. I, który zgodnie z harmonogramem rozpocznie działalność operacyjną 19 września
br., wybudowany został dodatkowy parking długoterminowy na 550 miejsc, zamontowana i uruchomiona została klimatyzacja w terminalu, wybudowane zostało zadaszenie nad ścieżkami przy płycie
postojowej, i wiele innych.
„Nie zamierzamy spoczywać na laurach. Będziemy
systematycznie inwestować w ulepszanie naszego
lotniska i komfort pasażerów” – zaznacza Marcin
Danił, Wiceprezes Spółki Mazowiecki Port Lotniczy

Warszawa-Modlin.
Prezes Spółki, Piotr Okienczyc dodaje: „Udowodnimy naszym pasażerom, że decyzja o powrocie Ryanair’a na nasze lotnisko jest korzystna dla wszystkich”.
Cały czas prowadzone są rozmowy dot. nawiązania
współpracy z innymi przewoźnikami, zarówno tradycyjnymi, niskokosztowymi, jak również czarterowymi.
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Nie od razu Polskę zbudowano - Europejskie Dni Dziedzictwa w NDM
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Mariusz Ziółkowski, Michał Dudek, Maja Zakaszewska, Damian Ochtabiński, Urząd Miejski

W dniach 6-7 września odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim Europejskie Dni Dziedzictwa. W piątek w ramach
obchodów uczciliśmy 69 rocznicę powstania 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, zaś 7 września uroczystości przeniosły się
do Twierdzy Modlin.

S

aperzy z Kazunia swoje święto obchodzili
w Parku im. Józefa Wybickiego. Pogoda dopisała więc w amfiteatrze zgromadzili się licznie
mieszkańcy aby podziwiać i powspominać wojskowe tradycje naszego miasta. Najpierw, kapelan
2 Pułku Saperów odprawił Mszę Świętą w imieniu
żołnierzy jednostki. Potem żołnierze przeszli do

Po odznaczeniu, wszyscy żołnierze zebrani
na placu zaśpiewali Hymn Saperski a słowa
„Czarno-czerwoni, rodzina ma miła” zagościły
w Nowym Dworze Mazowieckim i w sercach
mieszkańców. Następnie odbył się pokaz Plutonu
Przewodników Psów Specjalnych. Mało kto wie,
że te psy to prawdziwi bohaterowie. Na koniec,

artyści z Nasielskiego Ośrodka Kultury i Centrum Kultury w Błoniu.
Sobotnie uroczystości w Twierdzy Modlin podzielone były na trzy części. Najpierw, o godz.
10:00 odbyły się uroczystości pod tablicą I Portu
Marynarki Wojennej. W tym, roku Liga Morska
i Rzeczna obchodzi 95- lecie swojego istnienia.

amfiteatru, gdzie odbyła się uroczysta odprawa.
Pani kpt. Agnieszka KRÓLAK powitała mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz
przedstawiła krótką historię formacji. Na scenie
zgromadziło się liczne grono gości wśród których
nie zabrakło władz wojskowych, samorządowych

wzdłuż ulicy Kościuszki przemaszerowała uroczysta defilada pododdziałów Pułku.
Przyszedł w końcu czas na część artystyczną
uroczystości. Na scenę wkroczyli muzycy z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, którzy przygotowali specjalny reper-

Oprócz członków Ligii Morskiej i Rzecznej
uczestniczyły w nich władze Nowego Dworu,
reprezentowane przez wiceburmistrza Janusza
Mikuszewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego, radnych Tadeusza
Sempławskiego i Włodzimierza Oleksiaka. Obec-

miasta i powiatu oraz ościennych gmin.
Po przemówieniu, które wygłosił dowódca Pułku, płk Adam Przygoda, kolejni żołnierze otrzymali odznaczenia wojskowe za swe zasługi dla
Sił Zbrojnych.

tuar. Po nich na nowodworską estradę weszły
wokalistki Klubu Wojskowego 2 Pułku Saperów,
w dalszej części tancerze i wokalistki 1 Pułku Saperów, którzy specjalnie przebyli ponad 400 km.
by się tu zaprezentować. W Parku wystąpili także

ny był też Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński i wicewójt Wyszkowa. W uroczystościach
wziął również udział poczet sztandarowy oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Modlinie
Twierdzy.

www.nowydwormaz.pl

Następnie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa przeniosły się w pobliże Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Tam uczestnicy uroczystości mieli okazję zobaczyć dioramę
z okresu powstania styczniowego, przygotowaną
przez członków Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Kampinos”. Była to też okazja, by dowiedzieć się więcej o losach powstańców z 1863
roku, gdyż opowiadał o nich m.in. Maciej Kostrzewski, znany lokalny historyk i społecznik.
O godz. 14 rozpoczęła się msza św. polowa pod
pomnikiem Obrońców Modlina. Wzięli w niej
udział m.in. kombatanci i rodziny obrońców
Twierdzy z 1939 roku, mieszkańcy Nowego
Dworu Maz., uczniowie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, harcerze nowodworskiego hufca,
władze miasta. O oprawę uroczystości zadbali
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żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Po
mszy św. odczytano apel poległych. Następnie
złożono wieńce pod pomnikiem.
***
W imieniu swoim oraz Dowódcy 2. Pułku Saperów serdeczne podziękowania składamy:
- Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego
Jackowi Kowalskiemu za pomoc w organizacji
69. rocznicy utworzenia 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów.
- Burmistrzowi Błonia Zenonowi Reszce i Staroście Warszawskiemu Zachodniemu Janowi
Żychlińskiemu za zapewnienie atrakcji dla dzieci
i młodzieży.
- Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 we Włodawie
Eugeniuszowi Omelczukowi, za wsparcie jakie

nam udziela jako przyjaciel.
- Dyrekcji Hotelu Royal za poczęstunek jaki
ufundowali z okazji Święta Pułku.
- Kierowniczce Klubu Wojskowego 1 Brzeskiego
Pułku Saperów w Brzegu Janinie Koronkiewicz,
- Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury
Markowi Tycowi oraz Dyrektorowi Centrum
Kultury w Błoniu Dariuszowi Sitarskiemu za
pomoc w organizacji programów artystycznych
z okazji święta.
- Prezesowi Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin” Grzegorzowi Sokołowkiemu za zorganizowanie zawodów sportowoobronnych dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
- Przedsiębiorstwu Wyrobów Cukierniczych
„ODRA” S.A. za ufundowanie słodyczy dla
dzieci i młodzieży.
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„Lato, Lato...”

W Modlinie pożegnano lato!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO UM, Tygodnik Nowodworski

Jak co roku impreza Pożegnanie Lata odbyła się w Modlinie Starym. Tym razem scena usytuowana była na terenach restauracji
Borodino i Hotelu Modlin. Organizatorami „Pożegnania..” były władze samorządowe miasta.

W

sobotę 31 sierpnia w Modlinie Starym
pożegnaliśmy lato. Od godz. 16:00 na teren restauracji Borodino schodzili się nie tylko
mieszkańcy Modlina ale też i innych części miasta oraz przyjezdni.
Pierwsza część imprezy dedykowana była dzieciom, które od godz. 16.00 mogły bezpłatnie korzystać ze skakańców – dmuchańców, trampoliny,
pobawić się na restauracyjnym placu zabaw, kupić watę cukrową czy jakiś drobiazg na jednym
z kramików. Dodatkowo mogły wziąć udział
w konkursach i zabawach, które poprowadziły harcerki z nowodworskiego hufca ZHP. Dziewczęta
także malowały dzieciakom buźki, co cieszyło się
wśród nich ogromnym zainteresowaniem.
Na uczestników imprezy czekały też ogródki gastronomiczne obsługiwane przez ekipę restaura-

cji i występy artystów. Na scenie zaprezentowały
się Joana Berdyn i Janina Klimiuk - wokalistki
z kazańskiego klubu 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów „Kraina Piosenki” , zespół Zdredy i Fiesta Show z Andrzejem Porębą.

TeksT I Foto NOK

W sobotę 07.09.2013 r. w Galerii Łącznik w Nowodworskim Ośrodku Kultury, odbył się wernisaż prac malarskich trzech zaprzyjaźnionych ze sobą artystek: Anny Bogusz-Gazdy, Doroty Witkowskiej Weiss oraz nowodworzanki Małgorzaty Omelańczuk – Pawluk.
szystkie Panie ukończyły Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie, przyjaźnią się od lat
i wspólnie wystawiają swoje dzieła. Pomimo podobnej wrażliwości na świat, każda z nich reprezentuje
inne malarstwo.
Anna Bogusz –Gazda inspiracje czerpie z natury
i jej harmonii. Jak sama mówi, dąży do tego by stworzyć kompozycje oddające nie tylko zewnętrzne obserwacje ale i jej świat wewnętrzny, każde jej nowo
powstające dzieło to budowa nowej symbolicznej
przestrzeni opartej na obserwacji natury.
Dorota Witkowska–Weiss prezentuje na wystawie
malarstwo realistyczne. Jej dzieła to często obrazy
powstałe pod wpływem natury, będące cząstką otaczającego nas świata, gry barw, kształtów, świateł
i cieni. Pani Dorota jest również mistrzynią portretów. Nowodworzanka Małgorzata Omelańczuk
- Pawluk była inicjatorką zbiorowej wystawy. Jej
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Cykl letnich imprez dla dzieci i młodzieży pn. „Lato z NOK-iem 2013” zainaugurował w sobotni, słoneczny poranek,
29 czerwca, spektakl,działającego w naszym ośrodku, dziecięcego Teatru „Wędrowniczek” pt. „Czarna dziura”,
oparty na scenariuszu Doroty Dankowskiej.

P

Wernisaż prac malarskich

W
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obrazy to często interpretacja poezji, utworów muzycznych oraz samej natury. Przedstawia je jako
mozaikę barw, często skontrastowanych, ale zawsze
czystych i nasyconych.
Na wernisażu pojawili się liczni nowodworzanie,
grono znajomych oraz rodziny Artystek. Wszyscy
z dużym zainteresowaniem przyglądali się ekspozycji. Rozmowy o sztuce, i jak zwykle, o prozie życia
w sympatycznym gronie trwały do późna, zwłaszcza, że znakomitą atmosferę wieczoru, uzupełniały muzyczne interpretacje standardów jazzowych
w wykonaniu nowodworskiego muzyka Ryszarda
Imbora. Ciekawą ekspozycję profesjonalnego malarstwa możemy oglądać do 03.10.2013 r.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia wystawy.
Jest to jednocześnie wspaniała okazja dla kolekcjonerów, którzy mogą nabyć wybrane prace do swoich
zbiorów.
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ani instruktor Emilia Zadworna wspólnie z ze
swoimi podopiecznymi stworzyła, przedstawienie mówiące o prawidłowych zachowaniach międzyludzkich, a przekładając to na język dziecięcy można
powiedzieć że był to spektakl o tym „jak być grzecznym”. Wielką zaletą spektaklu są piosenki i śmieszne
śpiewanki wyliczanki, które bardzo ożywiają akcję.
Olbrzymie brawa od publiczności wynagrodziły
zespołowi trudy przygotowań i czas poświęcony na
jego przygotowanie.
W poniedziałek, 1 lipca, autobusem pełnym dzieci
wyjechaliśmy do kręgielni. Wszyscy wolni od szkolnych problemów z wielką radością przez dwie godziny oddawali się grze zbijania kręgli. Dla wszystkich był to prawdziwy wakacyjny dzień. We wtorek
(2 lipca) dla wielbicieli zajęć plastycznych zorganizowaliśmy warsztaty pt „ Gipsowe formy”. Uczestnicy
w wieku od 6 do 13 lat z puszek, tkaniny i masy gipsowej tworzyli naczynia użytkowe. Po pomalowaniu,
stały się one prawdziwymi „cudeńkami” i mogą stanowić wspaniałą ozdobę stołu lub biurka. Kolejnego
dnia (w środę 3 lipca) wybraliśmy się do Płocka, do
Muzeum Mazowieckiego. Zwiedzaliśmy wspaniałą kolekcję sztuki secesyjnej, która jest pierwszą
tak rozległą i wyjątkową ekspozycją tego kierunku
w Polsce. Wycieczkowicze z prawdziwie szczerym
zainteresowaniem i zachwytem oglądali pokoje ,
salony, sypialnie , jadalnie , garderoby tak zaaranżowane, jakby czekały tylko na powrót domowników.
Wyszliśmy zauroczeni, a dziewczęta jeszcze długo
wyrażały swój zachwyt na wspomnienie unikatowej
biżuterii prezentowanej w Muzeum. Drugą część
wycieczki spędziliśmy w Płockim ZOO oglądając
zachowanie zwierząt w ten bardzo ciepły lipcowy
dzień. Dużo ciekawostek o życiu pingwinów dowiedzieliśmy się podczas gawędy opiekuna w trakcie
karmienia tych sympatycznych ptaków - nielotów.
Na koniec posiłek i powrót do domu.
Czwartek i piątek przeznaczyliśmy na warsztaty
budowy latawców. Pierwszego dnia odbywało się
przygotowanie i sklejanie szkieletu, a potem oklejanie latawca. Po zajęciach zaprosiliśmy wszystkich
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chętnych do „Dziecięcego kina letniego”. Drugiego
dnia trzeba było latawiec wywarzyć, zamontować
linki, zrobić ogon. Była to praca wymagająca zręczności i dokładności. Udało się wszystkim. Na koniec
wspólnie z prowadzącym warsztaty instruktorem
modelarstwa Jackiem Owczarczakiem, udaliśmy
się na próbny lot i to była największa frajda. Radość
z lotu własnego latawca wynagradzała i usuwała
w niepamięć czas spędzony na mozolnym jego
przygotowaniu. Po udanym próbnym locie każdy
z uczestników zabrał własne latające dzieło do
domu.
Kolejny tydzień „Lata z NOK-iem” rozpoczęliśmy
wyjazdem na film „Torn ratuje przyjaciół”. Młodzi
widzowie z przyjemnością obejrzeli mądrą i zabawną opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas,
o odwadze i roli prawdziwej przyjaźni. Po filmie
posiłek lub lody w Mc Donald’s i tak spełnieni wróciliśmy do domu.
We wtorek 9 sierpnia zaprosiliśmy naszych najmłodszych i tych starszych na wakacyjny turniej
szachowy, można było wziąć udział w rozgrywkach
lub nauczyć się podstaw tej najstarszej z gier. Po intelektualnym wysiłku relaks w „Dziecięcym kinie
wakacyjnym”.
Środa przyniosła najbardziej wyczekiwany wyjazd
w całej akcji lato- zwiedzanie Stadionu Narodowego. Z dużym , bardzo dużym zainteresowaniem
oglądaliśmy płytę stadionu, siedzieliśmy na koronie,
zwiedzaliśmy lożę vipów, pomieszczenia zawodników, loże dziennikarskie. Najwięcej frajdy młodym
kibicom sprawiło fotografowanie się w szatni z koszulkami Lewandowskiego lub Błaszczkowskiego.
Zwiedzanie trwające półtorej godziny minęło jak
jedna mała chwila. Po pożegnaniu się z przemiłym
przewodnikiem, w szybkim tempie, udaliśmy się do
Manufaktury Cukierków. Tu czekał nas pokaz wyrobu cukierków i degustacja produktów. Na własne
oczy przekonaliśmy się jak żmudny i pracochłonny
jest to proces. Na zakończenie zostaliśmy obdarowani słodkościami. Tak osłodzeni, nawet przesłodzeni
wróciliśmy do domu.

Kolejny dzień wakacji upłynął na zabawie w cyrk.
Warsztaty cyrkowe prowadzone przez animatorów „Teatru na walizkach” ściągnęły na dziedziniec ośrodka kultury dużo dzieci w różnym wieku
i wszyscy swietnie się bawili. Była nauka żonglerki, chodzenia na szczudłach, jazdy na monocyklu,
ekwilibrystyki i robienia dużych baniek mydlanych.
Zabawa trwał kilka godzin, a niektórzy pasjonaci
osiągnęli przyzwoite umiejętności. Kiedy dzieci już
się trochę zmęczyły można było zaobserwować jak
ich dorośli opiekunowie również próbują nauczyć się
cyrkowych sztuczek. Potwierdza się stara prawda , że
cyrk bawi wszystkich bez ograniczeń wiekowych.
W piątek 12 lipca o godzinie 6.30 wyruszyliśmy do
Dęblina do WOSWP czyli do Szkoły Orląt. Na miejscu przywitał nas bardzo sympatyczny major Tomasz
Ziółkowski, który towarzyszył nam podczas całego
pobytu w szkole, za co wielkie dzięki. Największym
hitem wycieczki było obejrzenie symulatorów lotu
samolotów F-16. Było to wielkie przeżycie dla całej grupy. Jako piloci symulator wypróbowały tylko dwie osoby, ale efekty na ekranie były niesamowite. Od kręcenia beczek mogło naprawdę zrobić
się niedobrze, ale pomimo to, wcale nie chcieliśmy
z tamtą wychodzić. Bardzo ciekawe było spotkanie
z młodym pilotem, który opowiedział o szkoleniu
i pokazał wyposażenie pilota oraz sprzęt szkoleniowy.
Ze Szkoły Orląt udaliśmy się do Muzeum Sił Powietrznych, gdzie zwiedziliśmy olbrzymią ekspozycję samolotów, śmigłowców i różnych urządzeń
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lotniczych. Było to niezapomniane przeżycie.
Po części edukacyjnej, przyszedł czas na rozrywkę,
którą odnaleźliśmy na Farmie Iluzji w Mościskach.
Tu oprowadzono nas po bardzo ciekawych miejscach
i wytłumaczono na czym polega sztuka iluzji. Dodatkową atrakcją było obejrzenie zabawnego pokazu
iluzjonistycznego Pana Ząbka. Pomimo deszczu wyjechaliśmy uśmiechnięci i zrelaksowani.
Trzeci tydzień „Lata z NOK-iem” (w poniedziałek
15 lipca) rozpoczęliśmy kolejnym wyjazdem na kręgle. Dwie godziny gry, a po wysiłku posiłek w Mc
Donald’s i co nieco zmęczeni wracamy do domu.
Wtorkowy poranek ( 16 lipca) spędziliśmy w „Dziecięcym Kinie Letnim”, a potem udaliśmy się do
amfiteatru miejskiego obejrzeć uroczystość nadania
Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w naszym mieście, oraz inne atrakcje przygotowane z
tej okazji przez Policję: musztre paradną, koncert
orkiestry reprezentacyjnej ,wystawę sprzętu i in.
Było co oglądać.
W środę (17 lipca) wyjechaliśmy do Otrębus, w których znajduje się Muzeum Motoryzacji. Cała gama
różnego rodzaju pojazdów bardzo starych i trochę
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młodszych wzbudziła zainteresowanie nie tylko
wśród chłopców, ale także dziewczynek. Jedna
z nich (około 10 lat) już powiedziała, że do ślubu
pojedzie różowym cadillakiem z tego muzeum.
Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy się do stajni „Patataj” w Kaniach. Tam zwiedzaliśmy stajnie, wysłuchaliśmy opowieści o koniach. Wszyscy mieli
możliwość jazdy wierzchem, a na koniec pięknym
powozem udaliśmy na przejażdżkę po okolicznym
lesie. Wyjazd zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek
nad olbrzymim ogniskiem. Niektórzy, co nas trochę
zdziwiło, robili to po raz pierwszy w życiu, ale od
tego są właśnie takie wyjazdy.
W czwartek, dla starszych dzieci zorganizowaliśmy
wyjazd na film o przygodach kultowego bohatera pt
„Człowiek ze stali” czyli nową wersja przygód Supermena.
W piątek (19 lipca) zawitał do nas Teatr Plac Zabaw
z przedstawieniem interaktywnym pt „Tajemnice kulis teatralnych”. Otwarta forma spektaklu pozwoliła
całej publiczności zabawić się w teatr a tym samym
opowiedzieć o teatralnych zagadnieniach takich jak:
aktor, scenariusz, scenografia, kostiumy, reżyser.

Myślimy, że ta wiedza pozwali lepiej zrozumieć
proces tworzenia spektaklu, co bardzo przyda się
najmłodszej publiczności, która stanowi dużą cześć
naszych odbiorców kultury.
Ostatni tydzień wakacyjnych imprez z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury rozpoczęliśmy wyjazdem
do Naborowa. Program pobytu w Naborowie obejmował gry i zabawy „czysto męskie”, ale dziewczęta
obecne na imprezie starały się nie ustępować chłopcom w strzelaniu z wiatrówki, łuku, procy sportowej,
rzutek, paintbalu i dmuchawki. Rywalizacja była
ostra, każdy chciał osiągnąć jak najlepszy wynik.
Zwłaszcza, że trojka najlepszych strzelców miała być
nagrodzona. Środa rozpoczęła się seansem w „Dziecięcym Kinie Wakacyjnym”. Po filmie udaliśmy się
do miejscowości Wymysły, Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Boryna” przygotowało
warsztaty pszczelarskie pt „Pszczoły niezbędnym
ogniwem zachowania życia na Ziemi”. Warsztaty
rozpoczęły się od zajęć dramowych opowiadających
o życiu pszczół. Potem ubrani w kombinezony i maski pszczelarskie oglądaliśmy ule demonstracyjne
i z bliska poznawaliśmy życie tych owadów. Następ-
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nie gawęda o pszczołach i wykonywanie pamiątkowych odlewów woskowych. Przerwa na posiłek,
pyszne kiełbaski z rusztu. Na deser degustacja miodu,
który wszystkim bardzo smakował. Na zakończenie
tzw. „burza mózgów”, podsumowanie zdobytej wiedzy, która uświadomiła dzieciom jak ważna rolę
pełnią pszczoły w naszym życiu, a tym samym ucząc
prawidłowego podejścia do tych pracowitych owadów. Mamy nadzieję , że jeszcze nie raz zawitamy
w Wymysłach.
24 lipca spędziliśmy w siedzibie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie. Na
początek zaproponowano uczestnikom wycieczki
warsztaty taneczno-wokalne poprowadzone przez
Michała Habra. Dzieci i młodzież bez ociągania
i z prawdziwą przyjemnością uczyły się śpiewu
i tańczyły tańce narodowe. Widać było gołym okiem
z jaką ochotą chłoną te zajęcia. Może działa magiczna
siła „Mazowsza”. Bardzo zadowoleni udaliśmy się na
zwiedzanie starej i nowej siedziby zespołu. Kolejnym
punktem wycieczki była wizyta w Milanówku w wytwórni cukierków krówek, gdzie dowiedzieliśmy się
jak i z czego powstają te przepyszne słodkości, które
na miejscu degustowaliśmy. Potem projektowaliśmy
opakowania dla własnej, indywidualnej krówki , a na
zakończenie każdy otrzymał torebeczkę pyszności
i tak osłodzeni wróciliśmy do domu.
W czwartek pełnym autobusem pojechaliśmy do
kina na film „Uniwersytet Potworny”, przezabawną
i mądrą opowieść o sympatycznych potworach, bohaterach kultowego już filmu „Potwory i spółka”.
Dzieci, jeszcze długo po wyjściu z kina, zaśmiewały
się z żartów i dowcipów filmowych.
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Wakacyjną przygodę z Nowodworskim Ośrodkiem
Kultury zakończyliśmy w ostatni piątek lipca wycieczką do wytwórni filmów „Semafor” w Łodzi.
Bardzo ciekawe miejsce, które stworzyło wiele
dziecięcych filmów, w tym słynnego Koralgola.
Zwiedziliśmy wystawę i zapoznaliśmy się z historią
wytwórni, a na zakończenie obejrzeliśmy premierowe odcinki najnowszej produkcji pt: „Parauszek”,
która ukarze się po raz pierwszy na antenie telewizji
dziecięcej we wrześniu br.. Jako pierwsi widzowie

wydaliśmy produkcji bardzo dobrą opinię. Kolejnym
punktem programu była wizyta w Experymentarium
(to takie małe łódzkie centrum nauki) gdzie zapoznaliśmy się z wieloma zjawiskami i eksperymentami
z różnych dziedzin nauki. Tak podana wiedza jest
bardzo przyswajalna nawet w wakacje. Potem posiłek i powrót do domu. W drodze powrotnej z Łodzi
już padały pytania „Gdzie pojedziemy w przyszłym
roku?”.
Więc do zobaczenia w wakacje 2014 roku.

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Akcja Lato w mieście – „Sportowe wakacje”
TeksT I FOTO NOSiR

Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Sportowa 66 w terminie od 29. 07 do 14.08.2013 r. Akcją objęliśmy dzieci i młodzież w wieku 7 – 18 lat, które w godzinach
9:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku mogły korzystać bez wnoszenia opłat z urządzeń i sprzętu sportowego Ośrodka.

W

szystkie zajęcia odbywały się pod opieką
wykwalifikowanej kadry trenersko-instruktorskiej.
Udostępniliśmy:
- korty tenisowe,
- boisko piłkarskie ze sztuczną trawą,
- bieżnię,
- halę sportową (koszykówka, siatkówka, halowa
piłka nożna),
- stoły do tenisa stołowego,
- bilardy,
- piłkarzyki,
- salę z grami świetlicowymi.
Największym zainteresowaniem cieszyła się gra
w piłkę nożną na boisku (chłopcy) i piłkę siatkową
na hali (dziewczęta) bilard i tenis stołowy.W sumie
w naszej akcji wzięło udział 173 osoby, w tym 48
dziewcząt. Jest to najsłabszy wynik w ostatnich trzech
latach. Wydaje się, że przyjęta przez nas zasada prawie bez kosztowej organizacji wypoczynku letniego
tym razem przegrała z piękną pogodą i możliwością
przebywania na świeżym powietrzu (plaża, miejsce
wykorzystywane do kąpieli). W czasie trwania Sportowych wakacji z NOSiR-em każdy z uczestników
zapewniony miał napój oraz drożdżówki, które jak
zwykle z dużą zniżką nabyliśmy w firmie Pana Ireneusza Jankowskiego „Kołacz” , za co w imieniu dzieci
i młodzieży dziękujemy.
Sekcje sportowe NOSiR podczas wakacji
Zawodnicy reprezentujący NOSiR również podczas
wakacji ciężko pracowali nad formą przed rozgrywkami ligowymi. W tym roku odbyło się aż 7 obozów
sportowych na które wyjechało aż 201 zawodników,
pozostałe sekcje tj. Sekcja piłki nożnej – Juniorzy (21
zawodników), II ligowy zespół piłki siatkowej kobiet
( 15 zawodniczek) – odbyły obóz dochodzeniowy na
obiektach NOSiR.

nerze.Każdy dzień rozpoczynał się o godzinie 8:00
rozruchem porannym, śniadaniem i komisją czystości, która wywoływała spore poruszenie i rywalizację
między pokojami i domkami o punkty, a w efekcie
końcową nagrodę.Treningi pływackie odbywały
się codziennie, a nawet częściej na pływalni krytej
w Stegnie, basenie odkrytym na terenie ośrodka Basia jak i w morzu.Obozowicze nie tylko szkolili technikę pływania, ale również poznali elementy ratownictwa wodnego oraz sprzęt ratowniczy taki jak: koło
ratunkowe, boja SP, rzutki ratownicze wykorzystywany do ratownictwa przez wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe na wodach otwartych. Doskonała
pogoda pozwoliła na spacery, kąpiele morskie i plażowanie nad Bałtykiem, a ciepłe wieczory zachęcały
do gier i zabaw na świeżym powietrzu, organizacji
konkursów sprawnościowych, grilla i dyskoteki.
Kolejne atrakcje czekające na pływaków to wycieczki: wyjazd do Malborka gdzie zwiedziliśmy zamek
krzyżacki, całodzienna wycieczka z przewodnikiem
do Trójmiasta, zwiedzanie Krynicy Morskiej z przewodnikiem oraz rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.
Rozgrywki grupowe w specjalnych strojach wojskowych i charakteryzacji – paint ball laserowy na
terenie ośrodka.Uczestnicy zgrupowania otrzymali
pamiątkowe dyplomy i czepki pływackie NOSiR,
czapki NOSiR, koszulki Mikoszewo 2013 oraz nagrody rzeczowe za wygrane konkurencje.
2. Obóz kajakarzy

nym mnóstwo dodatkowych atrakcji zabierając na
obóz deskę surfingową i dwójkę kanadyjkę, w której
wiosłuje się klęcząc na kolanie. W przerwach między
specjalistycznymi treningami był też czas na rekreację, która była bardzo aktywna – godna sportowców
:) Kajakarze uczyli się pływać na kanadyjce, co było
dla nich dużym wyzwaniem. Najwięcej śmiechu
było podczas nauki pływania na desce surfingowej,
ponieważ utrzymanie się na niej i wyciagnięcie żagla
z wody udawało sie tylko nielicznym. Najmłodsi kajakarze stworzyli nową dyscyplinę sportową – „surfing
ala kajak” i siedząc na desce wiosłowali pojedynczo
lub parami. Pływali także rowerami wodnymi podziwiając piękne widoki roztaczające się wokół jeziora.
W celu poprawienia kondycji były biegi i wycieczki rowerowe. Szczególnie jedna bardzo długa
5-godzinna do Olsztynka na pyszne jagodzianki zostaniem im na długo w pamięci. Wieczorami trener
organizował mecze piłki siatkowej, koszykowej ,gra
w kręgle itp. Specyficzny mikroklimat Waplewa,
piękno otaczającej natury oraz aktywnie spędzony
czas, szybko usuwał objawy zmęczenia u kajakarzy.
Dziesięciodniowy wspólny pobyt młodych sportowców pozwolił na lepsze zintegrowanie grupy, zrozumienie celów i założeń treningowych.
Obóz mógł odbyć się dzięki znacznemu dofinansowaniu przez NOSiR jak i Klinikę MEDIQ, która
jest sponsorem sekcji, za co serdecznie dziękujemy
i obiecujemy odwdzięczyć się dobrymi wynikami na
czekających nas zawodach w tym sezonie.
3. Obóz sportowy siatkarek i koszykarzy

najmłodszymi zawodnikami.10 -dniowy obóz okazał
się doskonałą formą na przygotowanie formy sportowej i integracją zawodników .
4. Obóz sportowy sekcji piłki nożnej roczniki:
1997, 2000 i 2001

5. Obóz sportowy sekcji piłki nożnej rocznik:
2002
W terminie od 18 do 23.08.2013 r.ok. 20 młodych
piłkarzy miało zorganizowany obóz sportowy
w Mielnie. Zakwaterowani byli w Centralnym
Ośrodku Szkolenia LZS.Celem 5- dniowego wyjazdy było doskonalenie umiejętności piłkarskich.Zajęcia odbywały się codziennie zaczynając od rozruchu
porannego, treningi odbywały się 2 razy dziennie
wraz z grami kontrolnymi. W przerwach między
zajęciami uczestnicy odbywali lekcje teoretyczne
z zakresu taktyki piłki nożnej.
6. Obóz sportowy sekcji bokserskiej NOSiR
Champion

45 młodych piłkarzy odbyło obóz w Ustce w dn.
03 – 12.08.2013 r. Celem wyjazdu było doskonalenie
umiejętności z zakresu taktyki i techniki piłki nożnej, integracja młodych zawodników, umiejętność
spędzania czasu wolnego na wakacjach. Obóz przebiegł zgodnie z założonymi celami, wszystkie plany
treningowe udało się zrealizować. Zajęcia odbywały
się dwa razy dziennie na wynajętych, dobrze przygotowanych boiskach. Treningi odbywały się również
w terenie. Chłopcy często odwiedzali pobliski las
oraz miejską plażę. Ponadto odbywały się również
zajęcia poza sportowe.Zawodnicy zwiedzili Ustkę,
spacerowali po najciekawszych miejscach miasta.
Grupa brała udział w rejsie statkiem po Bałtyku, byli
również w wesołym miasteczku. W dniu wolnym od
zajęć treningowych odbył się chrzest zawodników,
był również czas na plażowanie i kąpiel w morzu.
Podsumowując, obóz przebiegł bez zakłóceń, nie
było żadnych nieprzewidzianych sytuacji. Zawodnicy i ich opiekunowie zadowoleni wrócili do domu.

Pod koniec sierpnia 10 bokserów z sekcji bokserskiej
NOSiR Champion udało się na obóz sportowy do
Szczytna. Zgrupowanie trwało od 18 do 28. 08.2013
r. w Wyższej Szkole Policji. Zawodnicy trenowali
dwa razy dziennie, dodatkowo codziennie przed
śniadaniem uczestniczyli w rozruchu porannym.
Podczas całego pobytu młodzi bokserzy trenowali
nad siłą i wytrzymałością. W czasie trwania obozu
sportowego trener mógł sprawdzić postępy swoich
podopiecznych podczas sparingów z takimi klubami
jak: Gwardia Szczytno, Pirs Olsztyn i Victoria Ostro-

łęka.Każdy z uczestników wrócił zadowolony , z nowymi siłami na przyszłe zawody bokserskie.
7. Obóz sportowy sekcji szermierczej
W dniach 21-31.08.2013 r. szermierze odbyli obóz
sportowy w Ośrodku Bystre w województwie podkarpackim. Na zgrupowanie została zakwalifikowana grupa zaawansowana – 6 zawodników i grupa
średnio zaawansowana – 8 zawodników. Celem
wyjazdu było bezpośrednie przygotowanie startowe do pierwszego korku szermierczego oraz sezonu zaawansowanej grupy młodzieży, doskonalenie
przygotowania ogólnego i specjalnego oraz pracy
nóg ze szczególnym akcentem na poprawne opanowanie ćwiczeń z bronią w tym bezpośrednio podczas
lekcji z instruktorami. Zawodnicy odbywali treningi
2 razy dziennie, a codziennie wieczorem mieli zajęcia
na pływalni. Grupa 14 młodych szermierzy w ciągu
całego wyjazdu podszkoliła się w technice szermierczej i doskonale się zintegrowała. Podsumowując
założenia pierwszego obozu sekcji szermierczej
NOSiR Fenix zostały zrealizowane, ośrodek w Bystrem jego obsługa, życzliwość, obiekty oraz kuchnia
stały na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Dzieci
i młodzież wyjechały zdrowe z Nowego Dworu Maz.
i zdrowe i zadowolone wróciły do domu.

Lato z biblioteką 2013 – podsumowanie akcji
TeksT I FOTO MiPBP

Podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz. zaproponowała
wszystkim chętnym dzieciom wyjątkową formę spędzania wolnego czasu. Przez całe wakacje najmłodsi mogli brać udział
w wielu ciekawych zajęciach i warsztatach, w tym konkursach literackich, zabawach edukacyjnych, zabawach ruchowych,
zajęciach plastycznych i komputerowych, głośnym czytaniu książek, a przede wszystkim - świetnej zabawie.

1. Obóz Pływacki – „Pływackie wakacje nad morzem” z NOSiR

Dnia 1 lipca 2013 sekcja pływacka NOSiR wyjechała na „Pływackie wakacje nad morzem”.
W terminie 01.07-14.07.2013r., wyjechało 31 osób
z rocznika 1997-2005. Trzy grupy treningowe pod
opieką dwóch wychowawców i kierownika, a zarazem organizatorów tego wyjazdu Grety Górskiej,
Agnieszki Grzelak i Anny Czyż.Czternastodniowe
zgrupowanie sportowo – rekreacyjne odbyło się
w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym Basia
w Mikoszewie w woj. pomorskim. Tamtejszy unikalny mikroklimat doskonale sprzyjał organizacji zajęć
sportowo-rekreacyjnych i realizacji celów obozu,
a złożonym celem wyjazdu było doskonalenie technik pływania oraz integracja sekcji pływackich w ple-

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

S
Na początku lipca (03-13.07.2013 r.) grupa nowodworskich kajakarzy z sekcji kajakowej NOSiR
przebywała na 10 dniowym obozie sportowym
w Waplewie w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Warmia” położonym w rejonie o nieskazitelnej przyrodzie i niezwykłych walorach krajobrazowych.Celem obozu było podniesienie umiejętności
sportowych młodych zawodników. Kajakarstwo
to dyscyplina sportu, w której potrzebna jest wytrzymałość, szybkość i siła, które łatwiej trenować
w warunkach obozowych. Zawodnicy wykonywali
od 2 do 3 treningów dziennie, co dało widoczne efekty na zakończenie zgrupowania. Młodzi sportowcy
poprawili technikę wiosłowania na kajaku wyczynowym. Starsi zawodnicy i zawodniczki pracowali
nad wytrzymałością i szybkością na dystansach startowych. Dla wszystkich członków sekcji był to kolejny etap przygotowań do zawodów, a dla naszych
juniorek obóz był ważnym okresem przygotowań do
czekających je Mistrzostw Polski Juniorów. Obóz
w Waplewie był czasem bardzo intensywnej pracy
w wymarzonych warunkach do uprawiania kajakarstwa sportowego.Trener zapewnił swoim podopiecz-

Od 2 do 12 sierpnia trwał obóz sportowy siatkarek
i koszykarzy NOSiR. Młodzi zawodnicy zakwaterowani byli w szkole w miejscowości Hel.Na obóz pojechała spora ekipa reprezentująca Nowy Dwór Maz.
bo aż 4 grupy siatkarek oraz 2 grupy koszykarzy,
łącznie 68 osób. Celem wyjazdu było podniesienie
umiejętności zawodników. Treningi odbywały się
2 – 3 razy dziennie.Zawodnicy z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem podeszli do zajęć, co
mamy nadzieję zaowocuje na nowy sezon sportowy 2013/14.W przerwach pomiędzy treningami
trenerzy wraz z podopiecznymi korzystali z pogody
organizując zabawy na plaży i kąpiele w morzu, rejs
statkiem dla najmłodszych oraz rejs szybką motorówka dla najstarszych grup. Największą atrakcją
była zabawa wieczorna w podchody, zawodnicy
mieli za zadanie w pomieszanych grupach odnaleźć
punkty z mapy i zrobić zdjęcie w jak najlepszym czasie. Była to doskonała zabawa integrująca wszystkich zawodników. Należy podkreślić , że zawodnicy z najstarszych grup doskonale zaopiekowali się
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tałym punktem spotkań było czytanie baśni
i legend z różnych stron świata oraz warsztaty, w czasie których dzieci m.in. rozwiązywały
tematyczne krzyżówki, rebusy i łamigłówki,
bawiły się w kalambury oraz wykonywały prace
plastyczne.
W ramach wakacyjnej pracy z czytelnikiem
dziecięcym zorganizowano 43 zajęcia, w których
udział wzięło 347 dzieci, w tym:
• 45 – czytanie bajek dla najmłodszych;
• 54 – zajęciacia świetlicowe;
• 118 – zajęcia plastyczne;
• 35 – konkursy plastyczne;
• 31 – zgaduj-zgadule literackie;
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• 3 – dyskusje literackie;
• 45 – zabawy z chustą KLANZA;
• 16 – kolorowanki.
Ze zbiorów naszych placówek w tym okresie skorzystało 2212 dzieci do lat 15, którym
udostępniono 6221 egzemplarzy zbiorów bibliotecznych, w tym:
• 2713 książek wypożyczono na zewnątrz;
• 2727 książek udostępniono prezencyjnie;
• 781 czasopism.
Ponadto z gier komputerowych (edukacyjnych,
logicznych i strategicznych) oraz bezpłatnego Internetu skorzystało 1732 dzieci.
„Lato w Bibliotece” to atrakcyjny sposób na

spędzenie wolnego czasu, a także doskonała metoda na nudę!
W czasie wakacji wszystkie nasze placówki
odwiedziło w sumie 4291dzieci.

NASZE MIASTO

UKS „Reduta” wypoczywał w Lidzbarku
Welskim
TeksT I FOTO Agnieszka Wójcik

Po raz piąty Uczniowski Klub Sportowy
„ Reduta” , działający przy Zespole Szkół
Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin
Twierdza, zorganizował dla dzieci i
młodzieży obóz sportowo-treningowy.
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Związek Oficerów Rezerwy RP zaprasza
rezerwistów

„Narodowe Czytanie”
już za nami

Rage 2013 prowadziło
przez NDM!

Teatr Osób Niepełnosprawnych po raz drugi!

TeksT I FOTO Alfred Kabata

TeksT I FOTO MBP

TeksT I FOTO magdalena Kardaszewicz

TeksT Sebastian Sosiński FOTO Gazeta Nowodworska

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją patriotyczną
skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki włączyła
się w tym roku do ogólnopolskiej akcji
„Narodowe Czytanie”.

21 sierpnia 2013 wystartowała kolejna
edycja flagowego wydarzenia klubu
Elite Circle. Uczestnicy imprezy
zawitali też do Nowego Dworu
Mazowieckiego. Tu, 22 sierpnia
nowodworzanie mogli podziwiać
luksusowe auta na terenie restauracji
Borodino, gdzie odbywał się jeden
z etapów.

Na deskach Nowodworskiego Ośrodka
Kultury po raz drugi wystąpił Teatr Osób
Niepełnosprawnych.

J

W

tym roku gościliśmy w ośrodku wypoczynkowym „ Danusia” w Lidzbarku Welskim.
Uczestnikom obozu zorganizowano wiele zajęć
o charakterze sportowym, rekreacyjnym i integracyjnym. Dla poprawienia kondycji fizycznej
obozowicze brali udział w wakacyjnej olimpiadzie
sportowej , wycieczce rowerowej i doskonalili
swoje umiejętności pływackie nad jeziorem. Pod
okiem instruktora wspinaczki uczestniczyli w zajęciach w parku linowym, wielu z nich pokonało w
tym miejscu swoje lęki i słabości. Odwiedzili również stadninę koni gdzie skorzystali z przejażdżki
bryczką oraz w siodle.
Podczas pobytu nad pięknym jeziorem mieli możliwości zapoznać się z trudną i odpowiedzialną
pracą ratowników wodnych, by potem bezpiecznie
korzystać ze sprzętu wodnego. W czasie obozu
odbywały się również dyskoteki, ogniska podczas
których dzieci integrowały się we własnym gronie.
Na zakończenie obozu wychowawczynie: Agnieszka Wójcik, Kamila Czekało i Violetta Rosiak wręczyły uczestnikom pamiątkowe dyplomy , upominki i nagrody.
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D

o ZOR RP należą oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku, a także żołnierze służby czynnej
Wojska Polskiego, funkcjonariusze innych służb
mundurowych oraz osoby cywilne, które ze
względu na swoje zainteresowania historią Polski
i dziejami Wojska Polskiego oraz zaangażowanie
patriotyczne i społeczne są predestynowane do
działalności w ZOR RP.
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1922-1939
i kontynuuje jego działalność.
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został utworzony 15 listopada 2012 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 6 marca
2013 r. pod numerem 0000453353.
Do głównych celów Związku należy zaliczyć m.in.
działalność propagującą chwałę oręża polskiego,
tradycje wojskowe i historię Polski, gromadzenie
pamiątek związanych z tradycją i historią WP, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych
problemach obronności państwa, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska
i służby wojskowej.
Związek integruje środowisko żołnierzy rezerwy

WP, którzy poprzez działalność w organizacji kultywują wspólną tradycję wojskową, otacza opieką
kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodziny będące w potrzebie.
Członkowie ZOR RP noszą odznakę związkową,
która jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale
przede wszystkim symbolem tradycji i wartości, którym hołdują.
Związek ustanowił również srebrne i złote medale
„Za Zasługi Dla ZOR RP” oraz medale pamiątkowe, którymi w uznaniu zasług mogą być honorowani członkowie oraz osoby i instytucje zasłużone dla
ZOR RP.
Związek posiada swoje struktury w różnych regionach kraju. Wszystkich zainteresowanych działalnością w naszej organizacji oraz tych, którzy
chcieliby więcej dowiedzieć się o ZOR RP zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową:
www.zorrp.org. Podajemy też dane kontaktowe:
mjr rez. Jerzy Białoskórski - tel. 602-557-701;
mjr rez. Lech Tomasiak – tel. 604-881-527; e-mail:
sekretariat@zorrp.org

est to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego impreza publicznego czytania największych
polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny
i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W tym roku czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry.
W ramach ,,Narodowego Czytania” interpretację dzieł komediopisarza i poety zaprezentowali:
Pan Jacek Kowalski Burmistrz Miasta, przedstawiciele „Mazowieckiego Gońca Lokalnego”,
„Gazety Nowodworskiej”, „Tygodnika Nowodworskiego”, Grupy Literackiej „Vena” oraz mieszkańcy naszego miasta. Impreza miała charakter
otwarty. Na placu przed Biblioteką zgromadziło
się liczne grono słuchaczy, także przypadkowi
przechodnie z ciekawością przystawali, by zobaczyć i posłuchać wierszy w interpretacji naszych
Gości. Po wysłuchaniu utworów dla dzieci m.in.:
„Małpa w kąpieli”, ”Bajeczka o osiołku” i „Paweł
i Gaweł”, najmłodsi uczestnicy wzięli udział w zajęciach plastycznych. Dopełnieniem imprezy była
wystawa poświęcona życiu i twórczości Hrabiego, a także prezentacja Jego dzieł znajdujących się
w zasobach Biblioteki. Wszyscy, którzy w sobotę
7 września br. odwiedzili Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, na pamiątkę bądź to w przyniesionych dziełach Aleksandra Fredry, bądź na kartce
papieru otrzymali odcisk okolicznościowej pieczęci
przesłanej przez Kancelarię Prezydenta RP.
Patronat medialny nad imprezą sprawował „Mazowiecki Goniec Lokalny”.

Prezes Zarządu Głównego ZOR RP w Warszawie
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
płk rez. Alfred Kabata
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R

agwe 2013 wystartowało z warszawskiego
Torwaru. Na starcie pojawiło się trzydzieści
wyjątkowych samochodów, które wzięły udział w
tegorocznej podróży przez Polskę. Na liście startowej figurowały m.in. dwie Ulitmy GTR, Ferrari
California, Ferrari Italia, Aston Martin DBS, Lamborghini Gallardo, Maserati Granturismo, Nissan
GTR, Formula MK Jedi czy absolutna nowość na
polskim rynku w postaci Audi RS7 Sportback.
Tegoroczna trasa wiodła z Warszawy, przez Sopot,
Koszalin do Międzyzdrojów, gdzie usytuowana
była meta imprezy. Dodatkowo w drodze załogi
musiały wykonywać zadania zaplanowane przez
organizatorów. Jedno z takich zadań czekało na
uczestników w ekskluzywnej Restauracji Borodino
funkcjonującej przy HOTELU MODLIN CONFERENCE & SPA w Nowym Dworze Mazowieckim.
Uczestnicy musieli udać się do podziemi restauracji, gdzie przemierzając zabytkowe XIX-wieczne
korytarze docierali do jednej z komnat z epoki napoleońskiej, a tam czekało na nich zadanie.
Team musiał pokonać Mistrza Europy w Armwrestlingu.
W trakcie czterodniowej podróży oprócz wspaniałych samochodów, mogliśmy również zobaczyć
znane osobistości t.j Karolinę Szostak i Jacka Rozenka reprezentujących Team Audi Krotoski-Cichy, Aleksandrę Szwed z Teamu Exotic Car Club,
Dodę, Candy Girls czy weterana Rage’owych tras
w osobie Jurka Dziewulskiego tym razem w Ultimie GTR.

4

września widzowie uczestniczyli w „Wieczorze
Kabaretowym”, przygotowanym przez grupę niepełnosprawnych pod kierownictwem Pani
Kamili Kozioł. Widowisko, składało się z adaptacji
znanych i lubianych skeczów kabaretowych ale nie
zabrakło też autorskich pomysłów zespołu. Kreacje
aktorskie Katarzyny Kwitek, Daniela Kozickiego,
Tomasza Morawskiego i Adriana Góreckiego (odpowiedzialnego również za kostiumy i rekwizyty)
nadały świeżości popularnym gagom sprawiając,
że widownia na znane motywy kabaretowe spontanicznie reagowała śmiechem. Przedstawienie
wyreżyserował Mariusz Nurzyński – jeden z podopiecznych Pani Kamili i członek Teatru Osób
Niepełnosprawnych. To już drugie przedstawienie
przygotowane przez niepełnosprawnych artystów.
Niedawno mogliśmy obejrzeć „Chatę Wdowy”,
spektakl oparty na motywach „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Nagrodzeni gromkimi brawami
aktorzy zapowiedzieli, że to nie jest ich ostatnie
słowo. Teatr jest jedną z realizowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki form integracji osób
niepełnosprawnych. Zainteresowanych udziałem
w odbywających się cyklicznie bezpłatnych zajęciach teatralnych zapraszamy do Ośrodka Pomocy
Społecznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z opiekunem grupy Panią Kamilą Kozioł
(tel. 797 912 037). Aktorom życzymy dalszych sukcesów i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych
przedstawień.
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Dzieci czytają Fredrę
TeksT I FOTO Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

Pan Prezydent Bronisław Komorowski zaprosił wszystkich Polaków do Narodowego Czytania lektury dzieł Aleksandra Fredry.
Najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście
dwadzieścia lat.

M

ówiąc o twórczości Fredry należy pamiętać
o licznych utworach, które poeta stworzył dla
dzieci. „Paweł i Gaweł”, Małpa w kąpieli”, „Bajka
o osiołku” i wiele innych wierszy. Udział w tym
pięknym przedsięwzięciu wzięły dzieci z grupy Mali
Odkrywcy Publicznego Przedszkola nr1. W czasie
zajęć dzieci dowiedziały się od wychowawczyni kto
to jest Aleksander Fredro i dzięki czemu zasłużył sobie na miano wybitnego komediopisarza. Następnie
wychowawczynie grupy czytały dzieciom jego wiersze i bajki. Przedszkolaki wysłuchały też nagrania
wierszy poety recytowanych przez Edwarda Snopka.
Z wielką przyjemnością słucha się tak znakomitych
i wesołych utworów. Na dziecięcych buziach cały
czas gościł uśmiech. Ciekawym zadaniem dla dzieci
było przedstawienie historii dwóch skonfliktowanych ze sobą sąsiadów czyli Pawła i Gawła.

To świetna zabawa, wymagająca sporej pomysłowości od młodych aktorów. Czytając bajki Aleksandra
Fredry możemy stwierdzić, że mimo upływającego
czasu, zawarte w nich morały nie straciły na aktualności.

Wycieczka do Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
TeksT I FOTO Jolanta Kwiatkowska

13 września 2013 dzieci z grupy ,,Wróbelki’’ i grupy ,,Biedronki’’ z Publicznego Przedszkola Nr3 wybrały się na wycieczkę
do Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

D

zieci zwiedziły nie tylko halę sportowa ale również kompleksy sportowe do
niej przylegające; stadion miejski, boisko
do siatkówki plażowej, do tenisa ziemnego, do gry w kosza, sztuczną murawę do gry
w piłkę nożną.To nie pierwsza wycieczka
dzieci z naszego przedszkola na obiekty sportowe w naszym mieście. Z Ośrodkiem Sportu
przedszkole współpracuje już parę lat a nasze
dzieci uczęszczają ( w miarę możliwości) na
halę co roku aby tam poćwiczyć, pobawić się

Egzotyczne spotkanie
TeksT I Foto Grażyna Rostkowska, Karolina Brzozowska

Piątek 13 września wcale nie był pechowy dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr.1.

W

ręcz przeciwnie, był szczęśliwy i wesoły. Tego
bowiem dnia miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Nasze przedszkolaki spotkały się z podróżnikiem, panem Bogumiłem Rzucidło. Powiało egzotyką. Dzieciaki obejrzały stroje plemienne i pamiątki
z różnych stron świata. Miały niepowtarzalną okazję
przebrać się w oryginalne ubiory z Azji, Ameryki

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Południowej, Afryki i Oceanii, podziwiać fantastyczne ludowe instrumenty muzyczne, obejrzeć przedmioty codziennego użytku i egzotyczne zabawki.
Lekcję dydaktyczną pt: „Podróż dookoła świata” nasze przedszkolaki będą długo wspominać jako miłe
spotkanie z niezwykle ciekawym człowiekiem.
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wykorzystując przybory gimnastyczne i poczuć ten,, dreszczyk” sportowej rywalizacji.
Mamy nadzieję ,że wspólnie z pracownikami
hali NOSiR zaszczepimy w dzieciach zamiłowanie do uprawiania sportu i dzieci w przyszłości będą aktywnie uczestniczyć na lekcjach wychowania fizycznego w szkole.
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KOMUNIKAT CEDIG

Muzeum PRL szuka ciekawych eksponatów

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr
Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty.
Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG
przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie
dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej
kwoty. Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki sygnalizuje rozważenie przez poszczególne organy gmin możliwości podjęcia działań informacyjnych bezpośrednio
w urzędach, bądź na obszarze gminy, np. poprzez przekazywanie odpowiednich informacji przez urzędników przyjmujących i przekształcających wnioski o wpis do CEIDG, poprzez zamieszczenie ogłoszeń mailowych na
stronach internetowych urzędów oraz poprzez podanie do wiadomości przedmiotowych informacji w formie papierowej. Celem tych działań powinno być uświadamianie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, że jedynym
rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia
wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.
Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.
Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:
1. „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
2. „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
3. „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
4. „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
5. „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.
6. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
7. „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych”Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;
8. „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
9. „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, Ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;
10. „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

Drugie w Polsce i pierwsze na Mazowszu Muzeum PRL poszukuje ciekawych eksponatów pochodzących z minionej epoki. Trwa zbiórka
mebli, sprzętów domowego użytku, obrazów, plakatów, szyldów oraz wszelkiego rodzaju pamiątek z tamtych czasów.
W Muzeum PRL odtworzone zostaną mieszkania typowe dla PRL-u, zobaczymy sprzęty codziennego użytku i wyposażenia wnętrz.
Zobaczymy także kolekcję aut. W zbiorach znajdują się już m.in. Syrena 105, Warszawa, Żuk, Fiat 125 p, auto milicyjne, Fiat 126 p oraz
motocykle WSK, WFM, WFM OSA, MZ TROPHY. Jedna z sal Muzeum PRL będzie poświęcona historii Nowego Dworu Mazowieckiego.
Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają w swoich domach zbędne im przedmioty nawiązujące do PRL o przekazanie im
powstającemu Muzeum. Właściciele Muzeum na własny koszt odbiorą je i przywiozą na miejsce.
Muzeum będzie mieściło się przy ul. Nowołecznej 2. Obecnie trwa remont budynku, w którym będzie miało swoją siedzibę.
Kontakt: Muzeum PRL (w sprawie przekazania przedmiotów): 504 048 769

Departament Handlu i Usług
Ministerstwo Gospodarki

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
„Marzeń, które dają się urzeczywistnić,
szlachetnych pomysłów, które
podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości, aby służba
wychowankom
zrodziła wiele szlachetnych owoców.”
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom
Oświaty, składamy najserdeczniejsze
życzenia. Życzymy, aby pasja i
zamiłowanie do wykonywanego
zawodu towarzyszyły Wam
w codziennej pracy, abyście cieszyli
się szacunkiem uczniów i czerpali
satysfakcję
i radość z wykonywanego zawodu.
Nauczycielom nowodworskich szkół, którzy w ostatnim czasie otrzymali akt nadania kolejnego
stopnia awansu – nauczyciela mianowanego, życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej
i życiu prywatnym.
Z wyrazami uznania
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski 		

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Wścieklizna – szczepienie lisów!
Zarządzeniem nr 11 z dnia 11 września 2013r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłosił,
że w dniach 5-14 października 2013r na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzona
zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów
zabudowanych.
Szczepionka umieszczona będzie w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm X 4,5 cm i
grubości 1 cm, koloru brunatno - zielonego, o zapachu rybnym.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje iż lis podejmuje szczepionkę która nie była dotknięta
przez człowieka. Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt
nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie. Każdy przypadek zetknięcia
się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej. Przypadki kontaktu zwierząt
domowych i gospodarskich ze szczepionką należy zgłaszać do lekarza weterynarii. Po wyłożeniu
szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych
pomieszczeniach.

UKS „JEDYNKA” Nowy Dwór Mazowiecki
ogłasza zapisy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do sekcji tenisa stołowego.
Treningi będą odbywały się w budynku
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Chemików 1A w Nowym Dworze Mazowieckim
(sala gimnastyczna).
Wszelkie informacje pod nr tel. 660 929 011

JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII
„To co zrobiłeś dla siebie
Przeminie bezpowrotnie.
A co zrobiłeś dla innych
Pozostanie wiecznie”
Szacowny Ksiądz Dziekan
Krzysztof Czyżyk
Proboszcz Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła
Z okazji Jubileuszu 25 – lecia Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim proszę przyjąć
nasze gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasową działalność na rzecz duchowego rozwoju naszych
mieszkańców. Gratulując wspaniałego Jubileuszu życzymy Księdzu Proboszczowi, wszystkim Duszpasterzom
oraz całej Wspólnocie Parafialnej dużo zdrowia i Bożego Błogosławieństwa w pokonywaniu trudności i
nowych wyzwań.
Szczęść Boże
Przewodniczący Rady Miejskiej 		
Burmistrz Miasta
Krzysztof Bisialski 		
Jacek Kowalski
Nowy Dwór Mazowiecki 17 września 2013 roku.

BEZPŁATNE WARSZTATY MAMA WIE!
Rusza kolejna, jesienna edycja cieszących się dużym zainteresowaniem
spotkań MAMA WIE! We wrześniu i październiku 2013r. w dziewięciu
miastach województwa mazowieckiego odbędą się bezpłatne spotkania dla
przyszłych i świeżo upieczonych rodziców.
Naszą misją, w myśl haseł: MAMA WIE!, MAMA CZUJE!, MAMA ROZUMIE! jest
uświadomienie rodzicom, że instynkt macierzyński pozwoli im prawidłowo
i z największą dbałością opiekować się dzieckiem, a nasi specjaliści poszerzą
ich umiejętności i rozwieją wszelkie wątpliwości. Przekażemy uczestnikom rzetelną wiedzę dotyczącą
pielęgnacji i rozwoju dziecka od pierwszych chwil jego życia.
Bezpłatne warsztaty będą miały charakter wykładów, prezentacji, a także indywidualnych rozmów ze
specjalistami z zakresu m.in. fizjoterapii, psychologii, pierwszej pomocy czy pielęgnacji. Projekt MAMA
WIE! skierowany jest do kobiet planujących ciążę, kobiet w ciąży oraz młodych rodziców.
Gościem specjalnym warsztatów będzie pan Paweł Zawitkowski - fizjoterapeuta NDT-Bobath,
specjalizuje się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i terapii jedzenia. Od lat doradza rodzicom jak
przez dotyk, ruch oraz zwariowane pomysły wspierać prawidłowy rozwój ich dzieci.
Celem projektu MAMA WIE! jest dotarcie do jak największej liczby kobiet, które pomimo bliskości
dużego ośrodka społeczno – kulturalnego, jakim jest Warszawa, nie zawsze mają szansę skorzystać
z tego typu warsztatów. Teraz to my dotrzemy do nich. Warsztaty odbędą się w Piasecznie, Otwocku,
Mińsku Mazowieckim, Płocku, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim,
Sochaczewie i Pruszkowie. Honorowe Patronaty nad akcją objęli Prezydenci i Burmistrzowie wszystkich
miast.
Pomysłodawca akcji MAMA WIE! już od ponad roku propaguje ideę aktywnego spędzania czasu
z dziećmi, wydając na terenie Warszawy bezpłatny kwartalnik – DaDa - Magazyn Aktywnej Mamy promujący m.in. miejsca przyjazne rodzicom z dziećmi.
Warsztaty MAMA WIE! to
inicjatywa bezpłatna, dostępna
dla wszystkich zarejestrowanych.
Wszelkie informacje oraz
formularz rejestracyjny można
znaleźć na stronie www.
mama-wie.pl oraz na profilu na
facebook’u (www.facebook.com/
warsztatymamawie). Zgłoszenia
przyjmujemy
od 15 sierpnia.

ZAPROSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ma zaszczyt zaprosić Absolwentów
Szkoły Podstawowej nr 3 i Publicznego
Gimnazjum nr 3 na uroczyste obchody
50 - LECIA oddania do użytkowania
budynku szkoły w Modlinie Starym,
które odbędą się 19 października 2013 r.
o godzinie 10:00 w budynku szkoły
przy ul. Szkolnej 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dyrektor
Mariola Zielińska
Porządek uroczystości:
900 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Modlinie Starym.
1000 Uroczyste otwarcie obchodów jubileuszowych w budynku szkoły.

SEKCJA ZAPAŚNICZA UKS „JEDYNKA” ZAPRASZA !
Trenuj zapasy!
Sekcja zapaśnicza stylu wolnego UKS „JEDYNKA” zaprasza dziewczęta i chłopców z roczników 2000-2003 na ciekawe i urozmaicone
zajęcia, które odbywają się w sali Publicznego Gimnazjum Nr 1
przy ulicy Słowackiego 2. Przyjdż i spróbuj swoich sił w każdy
poniedziałek, środę i piątek w godzinach 17 – 19. Zapasy
zapewniają wszechstronny rozwój – zarówno fizyczny, jak
i umysłowy oraz stanowią doskonałe narzędzie samoobrony.
Kiedy zapaśnik na macie spotyka przeciwnika, tak samo
sprawnego jak on, doskonale przygotowanego – kto z nich wygra?
Oczywiście ten, który ma silniejszą wolę i twardszy charakter,
oraz ten, który potrafi lepiej wykorzystać swoje umiejętności
i rozłożyć siły w walce.
Zapraszamy!

ZAPRASZAMY!

www.nowydwormaz.pl
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KARTKA
Z KALENDARZA

Październik 2013
1.10 - Międzynarodowy Dzień
Muzyki; Międzynarodowy Dzień
Lekarza; Międzynarodowy Dzień
Ludzi Starszych; Światowy Dzień
Wegetarianizmu
2.10 - Europejski Dzień Ptaków;
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy;
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych
4.10 - Światowy Dzień Dobroci Dla
Zwierząt; Światowy Dzień Uśmiechu
5.10 - Światowy Dzień Nauczyciela
6.10 - Światowy Dzień Mieszkalnictwa;
Dzień Polskiej Harcerki
7.10 - Światowy Dzień Architektury
9.10 - Światowy Dzień Poczty
10.10 - Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego
11.10 - Dzień Wychodzenia z Szafy
12.10 - Światowy Dzień Chorób
Reumatycznych
13.10 - Dzień Ratownika Medycznego;
Dzień Dawcy Szpiku; Dzień Garnituru
14.10 - Dzień Edukacji Narodowej
(Dzień Nauczyciela); Międzynarodowy
Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk
Żywiołowych; Światowy Dzień
Normalizacji
15.10 - Międzynarodowy Dzień Kobiet
Wiejskich; Światowy Dzień Mycia Rąk;
Międzynarodowy Dzień Niewidomych;
Dzień Dziecka Utraconego
16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II;
Światowy Dzień Żywności
17.10 - Dzień Walki z Rakiem;
Międzynarodowy Dzień Walki z
Ubóstwem; Międzynarodowy Dzień
Mediacji
18.10 - Dzień Poczty Polskiej; Dzień
Łączności; Światowy Dzień Menopauzy
i Andropauzy; Światowy Dzień
Monitorowania Wody
19.10 - Dzień Ratownika
20.10 - Światowy Dzień Osteoporozy
21.10 - Międzynarodowy Dzień
Odpoczynku od Świętowania
22.10 - Światowy Dzień Osób
Jąkających
24.10 - Dzień Organizacji Narodów;
Dzień Walki z Otyłością; Światowy
Dzień Informacji
25.10 - Dzień Ustawy o Ochronie
Zwierząt
26.10 - Światowy Dzień Donacji
i Transplantacji
27.10 - Zmiana czasu z letniego na
zimowy
28.10 - Dzień odpoczynku dla
zszarganych nerwów
29.10 - Dzień bez Kupowania;
Międzynarodowy Dzień Łuszczycy
30.10 -Święto Napojów Wyskokowych;
Dzień Spódnicy; Dzień Kobiecości
31.10 - Światowy Dzień Oszczędności
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Jogger z sukcesami na pierwszym pikniku biegowym w Czosnowie
TeksT I FOTO emka

W niedzielę 1 września w Czosnowie po raz pierwszy odbyła się impreza biegowa „I Piknik Biegowy”.
Jest to nowa impreza na mapie biegowej Polski.

G

łówne hasło organizatorów Marcina Mańkowskiego i oraz Urzędu Gminy Czosnów to
rozruszanie rodziców i ich dzieci. Impreza odbyła
się pod honorowym patronatem Minister Sportu
i Turystyki Pani Joanny Muchy, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wójta

Gminy Czosnów Pana Antoniego Krężlewicza oraz
Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej. Główny
cel to upowszechnienie biegania jako najprostszej
formy ruchu oraz promocja aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
Doskonale zorganizowane miasteczko biegowe
umiejscowione blisko popularnej „7” od wczesnych
godzin rannych zapełniało się uczestnikami o bardzo
dużej rozpiętości wiekowej. Oczekujących na start
biegaczy kusiły liczne stoiska promocyjne a wśród
nich stoisko dealera Skody – Auto Wimaru. Głównym patronem medialnym imprezy była TVP INFO.
Trasy biegowe wyznaczone były bezkolizyjnie
w kierunku Kampinosu na asfaltowej nawierzchni.
Organizatorzy przygotowali osiem konkurencji: 200
m dla przedszkolaków, 400 m dla uczniów klas 1-3,
800 m dla klas 4-6, 1000 m dla gimnazjów, 1500
m dla szkół średnich, 3x1000 m sztafeta rodzinna,
1000 m bieg tatusiów i 10 000 m bieg główny. Przed
sztafetą specjalna delegacja udała się do Palmir w
celu złożenia kwiatów na grobie Janusza Kusocińskiego, aby w ten sposób uczcić pamięć poległych
w II Wojnie Światowej, której rocznica wybuchu
wypadała właśnie 1 września.
Niezbyt przychylna aura nie zniechęciła uczestników zawodów, którzy z ogromnym zaangażowaniem startowali w kolejnych biegach. Na mecie
każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy medal
i napój. Najlepsze „trójki” w poszczególnych biegach nagradzali pucharami i upominkami specjalni

goście imprezy, byli olimpijczycy. Wśród nich Grażyna Rabsztyn, trzykrotna olimpijka/Monachium,
Montreal i Moskwa/, trzykrotna rekordzistka świata na 100 m ppł, piąta do chwili obecnej w wynikach wszechczasów, Katarzyna Deberny – żeglarka
w klasie Laser Radial, olimpijka z Pekinu oraz Dariusz Gożdziak 5-boista, złoty medalista w drużynie
z Barcelony. Nagradzanie przez takie osoby na długo pozostanie w pamięci wyróżnianych.
Tego zaszczytu kilkakrotnie doznali młodzi zawodnicy nowodworskiego JOGGERA. W biegu na 800
m młodziutka Sara Elkosh finiszowała na drugim
miejscu, ulegając zawodniczce starszej o zdecydowanie lepszych warunkach fizycznych. Za to
w biegu na 1000 m na pierwszych dwóch miejscach
uplasowały się Kasia Średnicka i Julia Młodawska,
nie dając szans rywalkom. Monika Choinka zajęła
4 miejsce. W biegu na 1500 m bezapelacyjnie wygrała Ania Nikitin a Sandra Ordońska była czwarta.
Na tym samym dystansie Maciej Jajszczak i Tomek
Ołdak ze 150 metrową przewagą zdobyli dwa pierwsze miejsca. W biegu na 10 kilometrów wystartowała „piątka” starszych zawodników JOGGERA:
Tomasz Pietrzykowski, Marek Dobrowolski, Andrzej Piekut, Małgorzata Kowalska i Paulina Ślusarczyk. Najbliżej podium była ta ostatnia, zajmując
niewdzięczne „4” miejsce. Pozostali uzyskali wyniki
w granicach swoich aktualnych możliwości. Cieszą
wysokie miejsca naszych biegaczy, mamy nadzieję
że kolejne jesienne starty nie będą gorsze.

TeksT I Foto na podst. www.nowydwormaz.pl

W dniach 11-17.08.2013, nasz reprezentant wziął udział w najważniejszej krajowej imprezie 14-to latków, w Mistrzostwach
Polski Młodzików „Lexus Championship 2013”.
urniej odbył się na kortach Warszawskiej Legii.
Kacper był tam jednym z najpoważniejszych
pretendentów do zwycięstwa i nie zawiódł. Pewnie
pokonał wszystkich rywali i po raz kolejny sięgnął
po najcenniejszy tytuł na krajowym podwórku tenisowym. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo.
Każdy z przeciwników, bez zbędnego balastu psychicznego dwoił się i troił, aby sprawić na tych zawodach niespodziankę, ba sensację i wyeliminować
faworyta. Nikt jednak z rówieśników nie był w stanie
przeciwstawić się potencjałowi tenisowemu naszego
reprezentanta i Kacper pewnie eliminował kolejnych
przeciwników. W całym turnieju Kacper przegrał
zaledwie 10 gemów, a znamiennym był finał, gdzie
Kacper w 50 minut uporał się z finałowym przeciwnikiem w stosunku 6/0, 6/1!!!Oprócz tytułu Mistrza
Polski Młodzików w grze pojedynczej, do kolekcji

Kacper dołożył również tytuł V-ce Mistrza Polski
Młodzików w grze podwójnej oraz tytuł Mistrza
Polski w grze mieszanej, czym potwierdził swoją
dominację na polskich młodzieżowych kortach. 2 tytuły Mistrzowskie oraz jeden V-ce Mistrzowski to nie
lada wyczyn, Mistrzowi Polski serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze sportowej. Kacpra w sprzęt wyposaża firma BABOLAT.
Wyniki Kacpra na Mistrzostwach Polski:
Gra pojedyńcza:
I runda – Kacper Żuk vs.– bye
II runda – Kacper Żuk vs. Pupin Szymon
(GKT Nafta Zielona Góra) – 6/1, 6/0
III runda – Kacper Żuk vs. Bienkiewicz Juliusz
(KTA Wrocław) – 6/0, 6/3
ćwierćfinał – Kacper Żuk vs. Michalski Daniel
(KT Legia W-wa) – 6/1, 6/1

Pierwszy medal Mistrzostw Polski dla kajakarki nowodworskiej sekcji
kajakowej NOSiR
TeksT I FOTO Trener sekcji kajakowej Mariusz Szałkowski

Kacper Żuk Mistrzem Polski U-14

T
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półfinał – Kacper Żuk vs. Wrzoł Mikołaj
(BKT Advantage Bielsko-Biała) – 6/1, 6/2
finał – Kacper Żuk vs. Konrad Fryze
(RKT Return Radom) – 6/0, 6/1
Gra podwójna
I runda Żuk/Sikorski vs. Skutella/Kolasiński 6/1
ćwierćfinał Żuk/Sikorski vs. Franko/Andrzejczak
– 6/2, 6/0
półfinał Żuk/Sikorski vs. Jankowiak/Pawlicki
– 7/5, 6/3
finał Żuk/Sikorski vs. Fryze/Skowroński
– 6/3, 2/6, 7/10
Gra mieszana
I runda Żuk/Kuczer vs. Dudek/Tomczyk - 6/0
ćwierćfinał Żuk/Kuczer vs. Jaśkiewicz/Wrzoł – vo.
półfinał Żuk/Kuczer vs. Sikorski/Hertel – 6/4
finał Żuk/Kuczer vs. Fryze/Rutkowska – 6/2

www.nowydwormaz.pl

Zawodniczki sekcji kajakowej NOSiR Dorota Borowska i Justyna Boniecka udanie wystąpiły na Mistrzostwach Polski Juniorów
i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży rozgrywanych na torze regatowym w Bydgoszczy w dniach 16-18.08.2013 r.

N

asza Juniorka Dorota Borowska startująca
w C-1 200 m sprawiła dużą niespodziankę przypływając do mety na trzeciej pozycji
i zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski
Juniorów. Medal Doroty jest szczególnie cenny,
ponieważ został zdobyty po 25 letniej przerwie
- ostatnie medale na Mistrzostwach Polski zdobywały kajakarki i kajakarze MZKS Świt Nowy
Dwór Maz w 1987-88 r.
Dorota startowała również w K-1 200 m, pomyślnie przechodząc przez eliminację i półfinały zakwalifikowała się do ścisłego finału, gdzie
startowały najlepsze sprinterki w Polsce. Już sam
udział naszej zawodniczki w kolejnym finale K-1
200 m i medal w C-1 200 m to sukcesy dobrze
rokujące na dalszą karierę zawodniczą tej młodej

bardzo ambitnej kajakarki. Brawo Dorota!!!
Druga nasza zawodniczka juniorka młodsza
Justyna Boniecka również swój start może
zaliczyć do udanych, nasza młoda kajakarka pewnie przebrnęła wyścigi eliminacyjne
K-1 500 m przypływając na drugiej pozycji.
Po wyścigach półfinałowych zakwalifikowała się do finału B, w którym po ciężkim boju
przypłynęła na szóstej pozycji. Justyna to zawodniczka najmłodsza rocznikiem w juniorach
i robiąca duże postępy, poprawiła swój czas wyścigu na 500m z zawodów z czerwca o 6 sekund
tj; z 2min 17sek na 2min 11sek co przy jej pracowitości i solidności pozwala spokojnie czekać na
dalsze sukcesy.

IV edycja turnieju piłkarskiego o puchar premiera Donalda Tuska
w Twierdzy
TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” wraz z Zespołem Szkół w Modlinie Twierdzy po raz trzeci zorganizował turniej piłkarski o puchar
premiera Donalda Tuska szczebla gminnego.

W

turnieju wystartowały cztery drużyny chłopców: Reduta – opiekun mgr Barbara Siwek,
Celtik Lizbona – opiekun mgr Janina Wilde, Jagodzianki – opiekun mgr Agnieszka Biegaj, i Orły
– opiekun Justyna Pręgowska. Wszystkie drużyny
reprezentowały kategorię wiekową 12-13 lat. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”
i odbyły się 9 września. Już
pierwszy mecz pokazał kto w tym turnieju będzie
dyktował warunki. Drużyna Reduty wygrała swój
mecz w stosunku 7:0. W pozostałych meczach na boisku widać było zaangażowanie, wolę walki a przede
wszystkim wolę zwycięstwa.
I miejsce – Reduta 		
9 pkt.
II miejsce – Celtik Lizbona
6 pkt.
III miejsce – Jagodzianki
3 pkt.
IV miejsce – Orły		
0 pkt.
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Królem strzelców turnieju został Mateusz Rydz z zespołu Celtik Lizbona.
Na zakończenie zawodów nagrody ufundowane
przez Ministerstwo Sportu i UKS „Reduta” wręczył
Dyrektor Zespołu Szkół mgr Zdzisław Szmytkowski.

SPORT

FAKTY NOWODWORSKIE

Kolejne sukcesy naszych kajakarzy!
TeksT I FOTO Mariusz Szałkowski, trener

W Sobotę 14 września sekcja kajakowa NOSiR uczestniczyła w Mistrzostwach Warszawy rozgrywanych na Kanale Żerańskim.

N

owodworscy kajakarze bardzo dzielnie walczyli o medale z Warszawskimi klubami.
W zawodach rywalizowały zawodniczki i zawodnicy
wszystkich grup wiekowych. W najmłodszej grupie
dziewcząt zwyciężyła nasza zawodniczka Zuzanna
Sztuka, która walczyła o złoto do ostatnich metrów
wyścigu k-1 500 m Złoty medal zdobył również
nasz młodzik Adrian Sobótka na dystansie k1-500 m
pewnie zwyciężając swój wyścig. Adrian startował
również na dystansie 1000 m, w którym zwyciężył
zdobywając drugi złoty medal. Kolejny złoty medal
na 500 m zdobyła Justyna Boniecka, która również
startowała na dystansie 3000 m zdobywając brązowy medal. Kolejnym złotym medalistą na dystansie
500 m w kat. dzieci został Maksymilian Kadłubowski jeden z najmłodszych zawodników NOSiR.
A najmłodszy nasz zawodnik Daniel Krok po pełnym emocji wyścigu zdobył brązowy medal w k-1
500 m przegrywając srebro o centymetry. Doping

rodziców, który towarzyszył wyścigowi najmłodszych był godny Mistrzostw Świata.
Dorota Borowska nasza Medalistka z Mistrzostw
Polski w C-1 tym razem w k-1 500 m zdobyła srebrny medal w kat. Juniorek. Kolejny srebrny medal dla
naszej drużyny zdobyła młodziczka Klaudia Szulecka dzielnie walcząc na dystansie 500 m.
Dominik Sobótka i Kuba Retkiewicz to nasi zawodnicy startujący w kat. dzieci k-1 500 m., Dominik
zdobył złoty medal a Kuba brązowy.
Zdobyliśmy również puchar za drugie miejsce
w punktacji drużynowej, ustępując tylko Spójni
Warszawa i to tylko ilością punktujących zawodników, bo złotych medali zdobyliśmy najwięcej
w poszczególnych konkurencjach.
Jest to kolejny dobry występ naszych młodych zawodników w Warszawskich zawodach, do domu
wracaliśmy z 6 złotymi 2 srebrnymi i 3 brązowymi
medalami

Zawody sportowe z okazji święta 69 rocznicy powstania
II Mazowieckiego Pułku Saperów
TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

06.09. września uczniowie liceum Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy uczestniczyli w święcie 69 rocznicy powstania
II Mazowieckiego Pułku Saperów.

U

roczystości rozpoczęła akademia która
odbyła się w parku Józefa Wybickiego.
Następnie zaproszone zespoły szkół średnich
(startowała reprezentacja liceum z Modlina
Twierdzy oraz liceum z Nowego Dworu Maz.)
udały się do szkoły nr 5 na terenie której odbyły
się zawody sportowe. Nagrody dla zwycięzców
ufundowało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Współorganizatorem zawodów było Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin. Uczestnicy sportowych zmagań startowali w pięciu konkurencjach lekkoatletyczno-siłowych. A oto wyniki
wszystkich konkurencji:
Skok z miejsca
I miejsce – Dominik Kucharczyk – LO Modlin
Twierdza
II miejsce – Tomasz Michalak – LO Nowy Dwór
Maz.
III miejsce – Łukasz Kaczerski – LO Modlin

Twierdza
Rwanie ciężarka 17,5 kg
I miejsce – Aleksander Krasiński – LO Modlin
Twierdza
II miejsce – Marcin Płonkowski – LO Nowy
Dwór Maz.
III miejsce – Tomasz Michalak – LO Nowy Dwór
Maz.
III miejsce – Michał Affek – LO Modlin
Twierdza
Bieg zwinnościowy „koperta”
I miejsce – Marcin Jaworski – LO Modlin
Twierdza
II miejsce – Tomasz Michalak – LO Nowy Dwór
Maz.
III miejsce – Marcin Bocheński – LO Modlin
Twierdza

Bieg na 60 m
I miejsce – Marcin Płonkowski – LO Nowy Dwór
Maz.
II miejsce – Łukasz Kaczerski – LO Modlin
Twierdza
III miejsce – Dominik Kucharczyk – LO Modlin
Twierdza
Rzut piłką lekarską
I miejsce Cezary Mroczkowski – LO Modlin
Twierdza
II miejsce – Krzysztof Waniek – LO Modlin
Twierdza
III miejsce – Mateusz Świder – LO Modlin
Twierdza
Na zakończenie zawodów wręczono tryumfatorom atrakcyjne nagrody oraz poczęstowano
wszystkich uczestników tradycyjną, wojskową
grochówką.
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