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Słowo od burmistrza
n Minione wakacje były czasem intensywnej pracy dla nowodworskiego samorządu. Jak to zwykle bywa
w okresie wakacyjnym prowadziliśmy
remonty w obiektach oświatowych.
Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu
miasta ponad milion złotych. Były to
prace związane z przystosowaniem
obiektów do potrzeb reformy edukacji
a także bieżące remonty.
Remont trwa także w budynku dawnego
Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.
Na ten cel wydamy ponad 11 mln złotych.
Środki na remont pochodzą m.in. z dwóch
projektów unijnych – trzeci, na kolejny etap
prac przy obiekcie czeka na ocenę merytoryczną.
W konsultacji z Zarządami poszczególnych
Osiedli doposażyliśmy także place zabaw.
Na poszczególnych osiedlach stanęły urządzenia zabawowe i do streetworkoutu, oraz
mniejsze zabawki. Także Park Miejski jest teraz
bardziej fit – tam również ustawiono zestawy
do ćwiczeń. Powstał też kącik seniora na Pólku. Oba ostatnie ww. zadania zrealizowane
zostały w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Odbyły się także dwa spotkania robocze
w ramach projektu Restaura, na których oma-

wiana była koncepcja zagospodarowania
Placu Solnego z nabrzeżem. W tym miejscu
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i zgłaszali swoje pomysły
na tą część miasta. Cały czas pracujemy
nad strategią rozwoju miasta na lata 2018–
2030. Relacja z ostatniego spotkania, które odbyło się tuż przed wakacjami na str. 5.
Zachęcam ponownie do aktywnego udziału
w pracach nad tym dokumentem. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie strategiandm.pl.
Na koniec dobre wiadomości. Dorota Borowska i Klaudia Szulecka znakomicie zaprezentowały się podczas Mistrzostw Europy
Juniorów w kajakarstwie. O sukcesach dziewczyn przeczytacie Państwo w dziale sport.
Tam także informacje z życia klubów sportowych PUKS Młode Orły oraz NKSW Bastion.
Życzę przyjemnej lektury.
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Burmistrz z absolutorium
Tekst i Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n 30 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Jacek Kowalski otrzymał
absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
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Pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu wydały zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej. Opinie te odczytali: Anna Palczowska – Skarbnik Miasta oraz Ryszard Brzeziński
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady
Miasta Krzysztof Bisialski stwierdził, że od wielu
lat w mieście realizowane są trudne budżety.
„Jeśli w jakimś procencie nie udało nam się
zrealizować budżetu, to dlatego że zawsze
stawiamy sobie wysoką poprzeczkę” – powiedział. Dodał też, że nasze miasto prężnie się
rozwija w różnych dziedzinach i życzyłby innym miastom, aby u nich postęp był równie
zauważalny. Na koniec wystąpienia pogratulował burmistrzowi wykonania budżetu.
Radni w głosowaniu przyjęli sprawozdania
z wykonania budżetu i udzielili burmistrzowi
Jackowi Kowalskiemu absolutorium. Burmistrz
z kolei podziękował Skarbnikowi Miasta Annie
Palczowskiej, całemu kierownictwu, wszystkim
urzędnikom, szefom jednostek miejskich i ich

pracownikom za dobrą pracę na rzecz rozwoju naszego miasta. Podziękowania skierował też do całej Rady Miejskiej, która, jak
powiedział, nieustannie wspiera urząd w poszczególnych zadaniach.
„Zawsze staramy się aby kolejny budżet zaspokajał jak najwięcej potrzeb naszych mieszkańców, bo oni są dla nas najważniejsi.
Staramy się ciągle uczyć, rozwijać i być coraz
lepsi, i chciałbym, abyśmy tę dobrą współpracę kontynuowali” – skwitował Jacek Kowalski.
www.nowydwormaz.pl
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Prace przy dawnym Kasynie
Oficerskim w Twierdzy Modlin
Tekst: Bartosz Rogiński, Wydział Projektów Infrastrukturalnych,
Foto: CTI, Urząd Miejski

n Ponad 11 mln złotych będzie wydane na remont dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki rozpoczęło prace przy obiekcie. Odbywają się one w ramach projektów unijnych, które zostały wysoko
ocenione w dwóch różnych konkursach.

W pierwszej kolejności przeprowadzono digitalizację obiektu, której zadaniem był zapis cyfrowy Kasyna w obecnym stanie, tj.
przed pracami remontowymi. Po zakończeniu
prac rewaloryzacyjnych zostanie przeprowadzony drugi etap digitalizacji, który wskaże, jaką zmianę przeszedł obiekt dzięki inwestycjom,
a obraz ten stanie się materiałem promocyjnym
zachęcającym turystów do odwiedzenia naszego miasta. Prace wykonywane są w ramach
projektu „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym
edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim
w Twierdzy Modlin”, który przewiduje m.in. wykonanie modelu GKO w 3D oraz nagrania spacerów wewnątrz budynku po remoncie.
Za digitalizację, której efekty będą ogólnodostępne w Internecie, odpowiada Centrum
Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. CTI prowadziło
na terenie Kasyna Oficerskiego prace z użyciem lasera (skaner geodezyjny 3D) oraz zdjęć
fotogrametrycznych wykonanych z drona.
Opisane działania to jedynie mały wycinek
prac, jakie są planowane w ramach tego projektu. Znacznie większe nakłady finansowe zostaną skierowane na odnowienie wnętrz
w obiekcie, przede wszystkim tych reprezentacyjnych: sali teatralno-kinowej z wyposaże-

www.nowydwormaz.pl

niem, aby nadal pełniła swoją funkcję, oraz
sali balowej.
Z kolei w ramach projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego
w Twierdzy Modlin” rozpoczęły się prace związane z remontem dachu. Obecnie trwają prace na poddaszu, gdzie następuje wymiana
polepy i deskowania na nowoczesne materiały, które jednocześnie znacznie odciążą
strop obiektu. Prace prowadzone są także
przy więźbie dachowej (m.in. oczyszczenie,
impregnacja, odrobaczanie, wzmacnianie

konstrukcji). Projekt ten sfinansuje dodatkowo
m.in. odnowienie elewacji oraz część pomieszczeń wewnątrz obiektu.
Łącznie na wszystkie prace przewidziane
w ramach dwóch projektów zostanie przeznaczone ponad 11 mln złotych. Ponadto w ostatnim czasie złożono kolejny – trzeci – wniosek
o dofinansowanie prac przy Kasynie Oficerskim. Przeszedł on już pozytywnie ocenę formalną i teraz znajduje się w ocenie
merytorycznej. Po tej ocenie będziemy wiedzieli, czy miasto otrzyma kolejną pulę środków unijnych.

3

Fakty Nowodworskie

TEMATY NUMERU

Plac Solny – parking czy miejsce rekreacji?
Tekst i Foto: Martyna Kordulewska

n W lipcu kontynuowaliśmy konsultacje na temat przyszłości Placu Solnego z nabrzeżem.

Uczestnicy warsztatu plenerowego, który
odbył się 13 lipca na Placu Solnym, mieli za zadanie ustalić podczas spotkania trzy zasadnicze kwestie: jakim grupom społecznym
powinien być dedykowany Plac Solny z nabrzeżem, jakie funkcje powinien spełniać i jakie elementy powinny się w tej przestrzeni
znaleźć. Rotacja mieszkańców na spotkaniu
była spora i o ile co do wału na Narwi wszyscy byli raczej zgodni, to opinie na temat przeznaczenia Placu Solnego były diametralnie
różne. Wszyscy bez wyjątku chcieliby na wale
traktu rekreacyjnego z prawdziwego zdarzenia – ze slipem dla łódek, stacją benzynową,
infrastrukturą dla kajakarzy, publiczną toaletą
w pobliżu, zadbaną plażą. Na Placu Solnym
część mieszkańców widziała parking (niektórzy nawet płatny), inni – tężnię solankową z ła4

weczkami, stojakami na rowery i zielenią, zrekonstruowaną wieżę strażacką, instalację
do street workoutu, elementy skate parku,
miejsce na ogródki gastronomiczne, targi
śniadaniowe i kiermasze rękodzieła (wszystko
oczywiście oświetlone i monitorowane). Przeciwnicy tych rozwiązań podkreślali, że zabranie miejsc parkingowych spotęguje problemy
komunikacyjne w dni targowe i że obawiają
się nocnych burd, do których będą zachęcać
miejsca do wypoczynku, choć część z nich
po cichu przyznawała, że woleliby ładniejszy
niż tylko parking widok z okna. Mieszkańcy
zwracali też uwagę na drewnianą zabudowę.
Jej pozostawienie wiążą z przypisaniem nowych funkcji – np. muzeum czy kawiarni, jednak podkreślali przy tym, że decyzję

o wykorzystaniu obiektów należy uzależnić
od stanu budynku i kosztów rewitalizacji.
Dyskusja na temat placu prowadzona była również na Facebooku Burmistrza. Tam zdecydowana większość osób opowiedziała się
za rekreacyjnym przeznaczeniem terenu.
31 lipca w Urzędzie Miejskim odbyła się prezentacja wstępnych założeń projektowych,
które powstały na bazie przeprowadzonych
konsultacji. Zostaną one poddane dalszym
ekspertyzom. Ich efekty przedstawione będą
na spotkaniu zaplanowanym na wrzesień. Gotowy ZPR po zatwierdzeniu uchwałą przez Radę Miejską będzie stanowił podstawę
do poszukiwania środków oraz partnerów prywatnych chętnych do uczestnictwa w realizacji planu.
Zintegrowany Plan Rewitalizacji dostępny
będzie na www.nowydwormaz.pl/restaura.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego
RESTAURA”
jest
współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

www.nowydwormaz.pl
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Nasza przyjaciółka turystyka (odc. 4)
Tekst: opracowała Martyna Kordulewska

W turystyce potrzeba rąk i chęci
do pracy
O to, jak kształtuje się rynek pracy w branży
turystycznej, zapytaliśmy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Marzenę Boczek.
Od momentu powstania lotniska w Modlinie obserwujemy wzrost liczby miejsc pracy
i zapotrzebowania na pracowników w branży
turystycznej. Zauważalne jest zwiększanie się
liczby obiektów turystycznych, jednak dynamika tego zjawiska nie jest duża. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze
Mazowieckim figuruje 39 podmiotów
o PKD: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne oraz 9 obiektów świadczących usługi hotelowe o PKD: 55.10.Z Hotele
i podobne obiekty zakwaterowania. Należy
jednak podkreślić, że jest to lista pracodawców współpracujących z PUP w NDM w zakresie zaspokajania potrzeb kadrowych i nie
odzwierciedla w pełni obrazu ilościowego i jakościowego obiektów hotelowo-gastronomicznych istniejących na terenie powiatu
nowodworskiego. Jak wynika z badania Barometru Zawodów, na naszym terenie zwiększa
się zapotrzebowanie na pracowników z branży turystycznej, tj.: kucharzy i barmanów oraz
pomocy kuchennych, kelnerów, recepcjonistów i rejestratorów, sprzątaczki i pokojowe,

animatorów kultury i organizacji imprez, instruktorów rekreacji i sportu. Są to zawody
uznane w naszym powiecie za deficytowe
– relacjonuje Dyrektor.
Szeroko omawia również rynek pracy
po stronie pracodawców i pracowników:
z naszych obserwacji i doświadczeń wynikających ze współpracy z pracodawcami i osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy
wynika, że występują coraz większe trudności
w pozyskaniu pracowników w powyższych zawodach i bynajmniej nie jest kwestią zasadniczą
brak
kwalifikacji
zawodowych
u kandydatów do pracy. Dominującym problemem jest brak tzw. kompetencji miękkich.
Pracodawcy coraz częściej podkreślają wagę motywacji do pracy. Coraz trudniej jest pozyskać pracowników chętnych do pracy,
zaangażowanych w wykonywanie czynności
i odpowiedzialnych za efekt realizowanych
zadań.
W rejestrze bezrobotnych w PUP w Nowym
Dworze Mazowieckim występuje pewna liczba potencjalnych kandydatów spełniających
wymagania formalne dotyczące wymienionych zawodów, jednak nie są włączani
do procesu rekrutacji bądź nie udaje im się
go przejść u pracodawcy ze względu na zbytnie oddalenie od rynku pracy i prezentowaną postawę.

Rozmawiamy o potencjale turystycznym
i kulturowym Nowego Dworu Mazowieckiego
Tekst i Foto: red.

n Podczas kolejnego spotkania warsztatowego w ramach tworzenia Strategii
Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego mieszkańcy rozmawiali na temat potencjału kulturowego i turystycznego. Uczestnicy zgodzili się, że miasto ma duży potencjał, zarówno przyrodniczy, jak i historyczny, który należy wydobyć, by stało się
ono atrakcyjnym miejscem na mapie Mazowsza.
29 czerwca odbyły się kolejne warsztaty
związane z tworzeniem Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–
2030. Tym razem szczegółowo omówiono
obszar turystyki i potencjału turystycznego
miasta. Mieszkańcy zwracali uwagę szczególnie na potencjał rzek. Uważają oni, że jest to
wyjątkowy walor turystyczny, który może być
niezwykłym atutem miasta.
Jako potencjał kulturowy Nowego Dworu
Mazowieckiego wskazano wielokulturowość
i wielowyznaniowość, które powinny być chronione i promowane.
Nowy Dwór Mazowiecki to miasto, którego
wiodącą marką turystyczną jest Twierdza Modlin. To miejsce ściąga turystów. Jednak mieszkańcy sądzą, że w ostatnim czasie nastąpiło
obniżenie atrakcyjności Twierdzy. Przyczyną
www.nowydwormaz.pl

są akty wandalizmu, którym mógłby zapobiec
monitoring miejski zainstalowany w Twierdzy.
Za atut miasta, który mógłby stać się atrakcją dla turystów, uznano także okolice rzeki.
Nowy Dwór Mazowiecki może pochwalić się
unikatowym położeniem w widłach rzek.
Mieszkańcy stwierdzili, że aby tereny wokół
rzek przyciągały ludzi i stały się atutem dla
przyjezdnych, należy w pierwszej kolejności
sprawić, by były schludne i bezpieczne. Należy zrobić alejkę, zamontować ławki i kosze
na śmieci oraz monitoring. Jednak na przeszkodzie do właściwego i atrakcyjnego zagospodarowania
okolic
rzek
stoi
złożona struktura własności elementów nabrzeża. Dużym wyzwaniem dla miasta będzie
konsekwentne wdrażanie planów zagospodarowania tych terenów.

Z drugiej strony kandydaci, czy też byli pracownicy ze swojej perspektywy niejednokrotnie podkreślają, że ich brak zaangażowania
czy też w ogóle zainteresowania tego rodzaju
pracą wynika z nieatrakcyjnych warunków
pracy proponowanych przez pracodawców
począwszy od rodzaju umowy, poprzez – ich
zdaniem – nieodpowiednie warunki w miejscu
pracy i nieprzestrzeganie warunków umowy,
a przede wszystkim zbyt niskiego wynagrodzenia. Sygnalizowane przez nich trudności wiążą
się również z ograniczonymi możliwościami dojazdu z miejscowości gorzej skomunikowanych.
Mimo przedstawionych trudności jestem
przekonana, że branża turystyczna i jej rozwój
w oparciu o odpowiednio dostosowane zasoby kadrowe to olbrzymi potencjał, na którym
należy oprzeć dalszy rozwój naszego powiatu – podsumowuje Marzena Boczek.
Jak wynika z jej słów, wzrost ruchu turystycznego i potrzeba pracowników do jego obsługi są niezaprzeczalne. Zjawisko to jest
stosunkowe świeże i choć niepozbawione
problemów rozwija się. Rosnąca konkurencja
– zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników oraz idący za tym wzrost zainteresowania jakością świadczonych usług, walka
o klienta w perspektywie czasu powinny doprowadzić do motywowania i doceniania
sprawdzonej kadry.

Na atrakcyjność turystyczną miasta miałaby wpływ również rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i stojaków. Ponadto mieszkańcy
wskazują jako walor miasta jego dogodne
położenie i bardzo dobre skomunikowanie,
tzw. multimodalność. Nowy Dwór Mazowiecki
leży tuż przy lotnisku Warszawa Modlin, co jest
wielką zaletą. Miasto mogłoby stać się ważnym punktem na mapie turystycznej Mazowsza, i to mimo bliskości Warszawy, która jest
głównym miastem regionu. Jednak nawet
na lotnisku brakuje informacji, że w okolicy
znajdują się miejsca tak atrakcyjne dla turystów jak Twierdza Modlin.
Na rozwój i promocję Nowego Dworu może też wpłynąć wypracowanie koncepcji spójnych produktów turystycznych oraz
współpraca podmiotów związanych z turystyką, której dzisiaj brakuje. Szansą miasta jest
również postawienie na turystykę biznesową
i konferencyjną.
Nowy Dwór Mazowiecki to miasto z wielokulturowymi tradycjami i zróżnicowaną strukturą społeczną. Również to mogłoby stać się
atutem z turystycznego punktu widzenia. Wielokulturowość to wielki potencjał, który właściwie wykorzystany mógłby być zaletą miasta
i przyciągać turystów.
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Otwarcie bazy sportowej
przy LO im. Wojska Polskiego
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n 14 czerwca 2017 roku odbyło się oficjalnie otwarcie bazy sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Teresa Popielak, która przywitała przybyłych gości i podziękowała osobom, które przyczyniły się
do realizacji tych inwestycji. Następnie głos zabrali Starosta Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak oraz przybyli goście.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi i poświęceniu
bazy sportowej gości zostali zaproszeni do posadzenia drzew na terenie przyległym
do obiektu. Młodzież miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności podczas po-

kazu sekcji sportowych oraz finałowego meczu LO NDM Basketball League. Uroczystość
umilił występ szkolnego zespołu muzycznego
„Czwartkowe muzykowanie”.
Baza sportowa przy LO im. Wojska Polskiego składa się z wyremontowanej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, boiska
sportowego, siłowni zewnętrznej, bieżni
do skoku w dal oraz toru nartorolkowego wokół budynku. Budowa tych obiektów trwała
od lutego do października 2016 roku. Łączny

Dalszy ciąg remontu dawnego internatu
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

ich koszt wyniósł ok. 1 300 000 zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych powiatu nowodworskiego.
Więcej zdjęć na stronie: www.nowodworski.pl lub www.facebook.com/nowodworski.powiat

n Zakończono I etap przebudowy
budynku dawnego internatu
przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze
Mazowieckim.
W celu poprawy stanu technicznego budynku wykonano prace sanitarne oraz w ramach
termomodernizacji ocieplenie budynku, wymianę okien i pokrycia dachu.
Obecnie trwa II etap przebudowy, który
obejmuje remont izolacji fundamentów i rozbiórkę łącznika. Wykonywane są również prace nad rozbudową budynku o szyb windowy,
który w przyszłości ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym do znajdujących się w nim instytucji.

Stypendium Starosty Nowodworskiego
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim
18 lipca gościliśmy uczennicę Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Dag-
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marę Dominiak, która otrzymała Stypendium
Starosty Nowodworskiego za szczególne osią-

gnięcia sportowe. Dagmara zajęła III miejsce
w Mistrzostwach Polski K 20, Zielona Góra 2016,
a także została powołana do kadry na Mistrzostwa Świata Juniorów w biegach
na orientację.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

www.nowydwormaz.pl
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Metropolia działa – wyniki dotychczasowej współpracy
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Tekst i Foto: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na ponad
330,8 mln zł dofinansowania unijnego. Za te pieniądze powstaną m.in. drogi rowerowe, parkingi P+R oraz miejsca
w żłobkach.
w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom
metropolii warszawskiej w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy
rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają
także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin
aglomeracji, maksymalnie wykorzystującą ich
potencjał i atuty.
Jeśli chodzi o miasto Nowy Dwór Mazowiecki, w partnerstwie z innymi gminami, to
pozyskaliśmy już środki na drogi rowerowe,
a obecnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie na dwa parkingi typu „Parkuj
i Jedź” (przy stacjach kolejowych Nowy Dwór
W wyniku wspólnych działań w ramach porozumienia o współpracy gmin metropolii
w perspektywie finansowej UE 2014–2020, zawartego w lutym 2014 roku, dotychczas podpisano 47 umów projektowych na łączną
kwotę dofinansowania 330,8 mln zł. Projekty są
realizowane indywidualnie przez gminy bądź
w ramach partnerstw zawiązywanych na potrzeby realizacji wspólnych działań. Należy
również wspomnieć, że do beneficjentów realizujących te projekty należą także prężnie
działające na obszarze metropolii warszawskiej organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prywatni.
Inwestycje Warszawy i 39 podwarszawskich
gmin, w tym także miasta Nowy Dwór Mazowiecki, realizowane są dzięki funduszom europejskim o wartości ponad 165 mln euro
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
Mazowiecki i Modlin), wspieramy także, jako
partnerzy, składanie wniosków o dofinansowanie w ramach projektów Virtual WOF (zainstalowanie nadajników i sensorów oraz
stworzenie bezpłatnych aplikacji mobilnych
dla użytkowników w celu ułatwienia dostępu
do informacji w przestrzeni publicznej oraz
podniesienia poziomu dostępności i jakości
usług publicznych) i WOF Expo (wsparcie początkujących i doświadczonych eksporterów
łączną kwotą 22 mln zł, w tym także firm nowodworskich). To nie koniec naszych działań.
W najbliższej przyszłości będziemy się starać
o kolejne środki unijne dostępne w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Więcej informacji na stronie:
www.omw.um.warszawa.pl
www.nowydwormaz.pl
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W skrócie

1

Oprac.: red.

Park Wybickiego bardziej FIT!
W Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego,
obok amifiteatru, pojawiła się nowa instalacja
przeznaczona do street workoutu i kalisteniki,
czyli aktywności fizycznej z wykorzystaniem
masy własnego ciała. To dobra wiadomość
dla wszystkich miłośników tego rodzaju treningu, a dla pozostałych osób szansa na spróbowanie własnych sił. Specjalny zestaw drążków
umożliwia podciąganie, tzw. dipy, i inne ćwiczenia kształtujące mięśnie, równowagę,
zwinność i koordynację. Oprócz instalacji
w parku stanęły nowe urządzenia siłowni plenerowej. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zachęcamy do korzystania!
fot. 1

2

Doposażenie placów zabaw
Miasto systematycznie doposaża miejsca
do rekreacji. Na placach zabaw w Modlinie
Starym i Okuninie pojawiły się niedawno nowe
urządzenia zabawowe. Ich średni koszt to 32
tys. złotych. Miłośnicy street workoutu mogą
spotykać się teraz na Nowodworzance i ponownie w Okuninie, oczywiście oprócz spotkań
w parku Wybickiego. Koszt instalacji do tego rodzaju ćwiczeń wyniósł ok. 22 tys. złotych.
Urządzenia do ćwiczeń na świeżym
powietrzu stanęły też na Pólku oraz na Osiedlu
Młodych. Pierwszymi testerami byli radni
Krystyna Nasiadka oraz Jerzy Plackowski.
fot. 2

3

Kącik Seniora na Pólku
To kolejne zadanie zrealizowane z Budżetu
Obywatelskiego. Betonowy stół do piłkarzyków
i dwa stanowiska z siedziskami do gry w warca8

by, zlokalizowane tuż przy boisku, mają zintegrować pokolenia i zachęcić osoby starsze do przebywania we wspólnocie, a przede wszystkim
do wyjścia z domu.
fot. 3

Dokumentacja na remont dróg
5 lipca 2017 nasze miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

www.nowydwormaz.pl
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budowy dróg gminnych ulicy Piekarskiej
i ulicy Krótkiej.
Wykonawcą jest firma SIGMA BUDOWNICTWO Piotr Sikorski z Płońska, termin wykonania
prac: 20 grudnia 2017 roku, wartość umowy: 68 880 złotych brutto.

Chodnik do Okunina
Wkrótce rozpocznie się kolejny etap remontu chodnika prowadzącego do Okunina.
Łącznie zostanie wykonane ok. 600 m chodnika. Zadanie jest realizowane wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Miasto przeznaczyło na ten cel 100 000 zł.
W lipcu na najbardziej newralgicznym odcinku ul. Okunin pojawiła się też nakładka asfaltowa poprawiająca komfort jazdy.
fot. 4

Wnioski na Park & Ride
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło
wniosek o dofinansowanie na budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” przy stacjach kolejowych Nowy Dwór Mazowiecki oraz Modlin.
Wyniki konkursu, po szczegółowej ocenie
wniosku, będą znane najwcześniej w listopadzie tego roku. Parkingi pozwoliłyby uporządkować parkowanie na terenie miasta
i zapewnić bezpieczeństwo pojazdom (samochodom i rowerom) wszystkich użytkowników,
którzy zdecydują się korzystać z publicznego
transportu zbiorowego.

Będzie kontynuacja przebudowy
targowiska

5

www.nowydwormaz.pl

Mamy kolejne dofinansowanie unijne! Tym
razem na kontynuację przebudowy Targowiska Miejskiego nr 1 przy ul. Targowej. Środki
w wysokości 876 768 zł pochodzą z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020, jednak dla tego typu operacji mogą
być przeznaczane dla gmin miejskich.
Jest to już drugie dofinansowanie, jakie
otrzymało miasto z tego programu – za pierwszym razem powstało obecne zadaszenie
wraz z nową nawierzchnią, instalacją elektryczną i kanalizacją deszczową.
W ramach nowego projektu zadaszona zostanie kolejna części targowiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz dostępem
do gniazd elektrycznych dla handlujących.
Zapewnione będą jednocześnie dojazd
i miejsca postojowe dla samochodów dostawczych, zachowując warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
W ramach inwestycji planuje się również
budowę miejsc postojowych (119 miejsc) dla
kupujących poprzez utwardzenie placu
pod parking na sąsiedniej działce. Tym samym spełnione zostaną oczekiwania zarówno sprzedających jak i kupujących.
Całkowity
koszt
prac
wyniesie 1 412 247,01 zł.
fot. 5
9
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Nie ma wakacji od oświaty
Informacje zebrała: Martyna Kordulewska

n Lipiec i sierpień to czas, w którym uczniowie regenerują siły przed kolejnym rokiem szkolnym, a miasto pracuje, by ten
moment był możliwie najbardziej przyjemny.

Reforma i remonty za ponad milion
Ten rok szkolny będzie szczególny. Po rządowej reformie wracają ośmioletnie podsta-
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wówki. Gimnazja nr 2,3 i 4 zostaną włączone
do szkół podstawowych, a Publiczne Gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w Szkołę

Podstawową nr 1. Od 1 września 2017 r. będą
funkcjonowały: Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 1, w skład którego wchodzić będzie Szkoła
Podstawowa nr 7 i Publiczne Przedszkole nr 5;
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, w skład którego wchodzić będzie Szkoła Podstawowa
nr 3 i Publiczne Przedszkole nr 2; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 obejmujący Szkołę Podstawową nr 4 i Publiczne Przedszkole nr 4;
Zespół Szkół nr 2; Szkoła Podstawowa nr 1;
Szkoła Podstawowa nr 5; Publiczne Przedszkole nr 1 oraz Publiczne Przedszkole nr 3.
Do szkół podstawowych uczęszczać będzie 2220 uczniów do 102 oddziałów, natomiast
do gimnazjów 665 do 29 oddziałów, do Zespołu Szkół nr 2 – 284 uczniów do 12 oddziałów.
Miasto obejmie opieką przedszkolną wszystkie dzieci trzyletnie. Do przedszkoli uczęszczać
będzie 846 dzieci do 35 oddziałów przedszkolnych, 175 dzieci do 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
W związku z reformą oświaty zostały przeprowadzone remonty mające na celu przystosowanie budynków do potrzeb dzieci
młodszych. Na ten cel w budżecie przeznaczono grubo ponad milion złotych.
W celu przystosowania Publicznego Gimnazjum nr 1 na przyjęcie młodszych uczniów
klas 0-III przeprowadzono remonty pomieszczeń: 2 sal lekcyjnych, świetlicy szkolnej oraz towww.nowydwormaz.pl
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Liczba etatów nauczycielskich nie ucierpiała na skutek reformy.

Dotacje na wakacje
Jeszcze w maju Burmistrz ogłosił konkurs ofert
na organizację wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla
których organem prowadzącym jest miasto.
W puli konkursu znalazło się 40 000 zł. Wpłynęły 4
oferty. Stowarzyszenie „Sztangielek” otrzymało
dotację w wysokości 7500 zł, Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej par. św. Maksymiliana – 11 250 zł,
nowodworski hufiec ZHP – 12 500 zł, a NKSW „Bastion” – 7 500 zł. Dzięki dotacjom 155 uczniów mogło wziąć udział w wyjazdach na Mazury, w góry
i do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.
alet na kwotę 160 000 zł. Utworzony został plac
zabaw za 32 000 zł. Zakupiono wyposażenie
na kwotę 39 000 zł, m.in. ławki, krzesła, szafki dla
uczniów oraz pomoce dydaktyczne (m.in. tablicę interaktywną) za 13 500 zł. Łącznie na dostosowanie PG 1 przeznaczono 339 000 zł.
Najwięcej, bo aż 647 000 zł miasto przeznaczyło na Szkołę Podstawową nr 5. W ramach
tej kwoty na same materiały związane z remontem
pomieszczeń
wydatkowano
82 000 zł, na pomoce do oddziału przedszkolnego wydatkowano 2789 zł, na wyposażenie
pracowni chemicznej przeznaczono 24 190 zł,
a na regały do biblioteki – 10 745 zł.
W Zespole Szkół nr 1 zaplanowano plac zabaw dla dzieci młodszych na kwotę 50 000 zł.
10 000 zł przeznaczono na pomoce dydaktyczne.
W Szkole Podstawowej nr 3 na remont korytarza na parterze i stołówki przeznaczono
120 000 zł.
Ponadto w Publicznym Przedszkolu nr 3 został przeprowadzony remont kanalizacji
(26 000 zł).
Dokładna ich liczba będzie znana po złożeniu
sprawozdań z realizacji zadania przez wymienione wyżej organizacja pozarządowe.

Waterlandia nad Narwią
Podczas wszystkich letnich weekendów
– od 8 lipca do 20 sierpnia naprzemiennie
na dwóch plażach w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowanych na tyłach Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 11 oraz
przy stanicy WOPR przy ul. Sukiennej 14
godz. 11.00–16.00 rozstawiony był Wodny Plac
Zabaw „Waterlandia”. Koszt obsługi, ustawienia i zabezpieczenia atrakcji wyniósł 42 989 zł.
Zadanie to było realizowane drugi rok z rzędu.
Jak co roku swoją ofertę w ramach akcji
„Lato w mieście” przygotowali: Nowodworski
Ośrodek Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Sprawozdania z akcji,
podobnie jak sprawozdania NGO, będą znane we wrześniu.
www.nowydwormaz.pl
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20 lat bliźniaczej współpracy
Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak, Jacek Kosiorek,
Foto: Urząd Miejski

n W tym roku przypada 20. rocznica podpisania umowy o współpracy między Nowym Dworem Mazowieckim a niemieckim
miastem Niederorshel. Z tej okazji gościliśmy w naszym mieście delegację z Niemiec, a także z zaprzyjaźnionego miasta
Młynów na Ukrainie.

W dniach 22–25 czerwca gościliśmy w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawicieli
z partnerskiego Niederorshel oraz z Młynowa
na Ukrainie. W składzie delegacji byli ze strony niemieckiej: Ingo Michalewski – Burmistrz
Niederorschel, Erwin Hunold – Zastępca Staro-

Europy. „Mam nadzieję, że dzięki temu partnerstwu będziemy mogli nawiązać jednocześnie do naszej wspólnej chrześcijańskiej
spuścizny i przyjacielskiej współpracy między
naszymi narodami” – skwitował Ingo Michalewski.
Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski
dziękował gościom za przybycie i za wiele ciepłych słów na temat zmian, jakie dokonały się
w naszym mieście przez te 20 lat. Burmistrz
wspomniał m.in. o pierwszych wizytach w Niderorschel, podczas których nasi przedstawiciele uczyli się od przyjaciół z Niemiec
demokratycznych działań w strukturach samorządowych.
Wszyscy zebrani obejrzeli prezentację
przedstawiającą wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie owych 20 lat. Był czas na wspomnienia, chwile radości i zadumy oraz
na podsumowanie dotychczasowych wspól-

nych działań. Omówiono też perspektywy
na dalszą owocną współpracę.
Głos zabrali również ówcześni burmistrzowie obu miast: Marek Papuga i Erwin Hunold,
podpisywali Umowę Miast Bliźniaczych pomiędzy Niederorschel a Nowym Dworem Mazowieckim. Dziękowali obecnym władzom
za kontynuację tego cennego przedsięwzięcia, które zapoczątkowali dwie dekady temu.
Z sentymentem wspominali pierwsze i kolejne
lata współpracy i podkreślali, że z nadzieją patrzą w przyszłość współpracy międzygminnej.
Burmistrz Młynowa pogratulował burmistrzom Ingo Michalewskiemu i Jackowi Kowalskiemu tak wspaniałej uroczystości z okazji 20.
rocznicy podpisania Umowy Miast Bliźniaczych pomiędzy Niederorschel a Nowym
Dworem Mazowieckim. Zadeklarował chęć
podobnej współpracy pomiędzy naszymi gminami oraz wsparcie w przekazywaniu doświadczeń zdobytych przez nasze władze
samorządowe władzom i administracji Młynowa, aby, jak to ujął, „za kilka lat przyjaciele
z Ukrainy mogli pochwalić się podobnym rozwojem i inwestycjami”.
W trakcie pobytu w Polsce goście zwiedzili
nasze miasto, a także odbyli wycieczkę
do Płocka. Uczestniczyli też w Dniach Miasta.
W niedzielny poranek, przy pożegnalnym śniadaniu, delegacje wymieniły się pamiątkowymi upominkami.
Burmistrz Jacek Kowalski otrzymał od gości
z Niemiec zdjęcie ławeczki, która wkrótce nadejdzie paczką z ich kraju. Jak podkreślili goście, jest to ławeczka relaksu i odpoczynku
po ciężkiej pracy, którą zaabsorbowany jest
codziennie burmistrz.

sty Powiatu Eichsfeld, członek Rady Powiatu,
Egbert Hentrich i Rainer Thüne; ze strony ukraińskiej: Dmytro Lewicki – Burmistrz Miasta i Gminy Młynów, Aleksander Miszczaniuk
– Sekretarz, Wiktor Krasowski – Szef Anestezjologii Szpitala Powiatowego w Młynowie i Włodzimierz Prudnikow – Radny Miasta i Gminy.
„Z wielką radością przyjęliśmy Wasze zaproszenie z okazji 20-lecia partnerstwa pomiędzy
Nowym Dworem Mazowieckim a Niederorschel” – mówił podczas uroczystej kolacji powitalnej Burmistrz Niedeorshel. Podkreślił też, że
dwadzieścia lat partnerstwa to nie jest długi
czas, jednak dzięki tej kooperacji nasze miasta przyczyniają się do wzmacniania jedności
12
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NASZE MIASTO

Pamięci Doliniaków
Tekst: Maria Możdżyńska, red.
Foto: Urząd Miejski

n 17 czerwca 2017 roku był dla tych mieszkańców Nowego Dworu, którzy tu przeżyli okupację niemiecką, szczególnie wzruszający. Tego dnia przypomniano najdziwniejsze drugowojenne zdarzenie, w jakim uczestniczyli.

Otóż 25 lipca 1944 roku przez nasze miasto,
należące wówczas do III Rzeszy, przejechały
dwa dywizjony kawalerii wsparte dywizjonem
piechoty, polowy szpital, oddział łączności
– w sumie było to około tysiąca osób. W czasie wojny widok wojska nie powinien dziwić,
jednak oddziały przeprawiające się przez most
na Wiśle, w samym środku okupacji i pod kontrolą wojsk niemieckich, wyglądały następująco: „Umundurowanie: przeważnie zielony
polski, polówki, furażerki, proporczyki ułańskie
biało- czerwone na kołnierzykach, na polówkach polskie orły i takież proporczyki z lewej
strony. Uzbrojeni dobrze, dużo pistoletów maszynowych niemieckich”. Zdziwienie budziło
nie tylko to, że żołnierze nosili polskie mundury,
ale również to, że występowali jawnie, w biały
dzień i nie natykali się na opór okupantów. Tak
właśnie w życiu nowodworzan pojawiło się
Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie AK, wycofujące się z dotychczasowych rejonów walki
i zdążające do Puszczy Kampinoskiej.
Oddział pod dowództwem cichociemnego
Adolfa Pilcha pseudonim „Góra” walczył wcześniej na wschodzie kraju w puszczy Nalibockiej.
Sytuacja w tym rejonie zmieniła się wraz z przesunięciem się frontu wschodniego. Pod koniec 1943 roku zgrupowania radzieckie
działające na terenach, do których zbliżał się
front, otrzymały jednoznaczny rozkaz likwidacji
polskiej partyzantki. Sowieci rozbrajali i mordowali schwytanych Polaków, rozbijali oddziały dotychczasowych sojuszników. W tej konkretnej
sytuacji, nie będąc w stanie bronić się
przed dwoma wrogami, dowódcy poszczególnych polskich zgrupowań decydowali się
14

na podpisywanie lokalnych paktów o nieagresji
z wojskiem niemieckim. Zdarzało się, że Niemcy
dozbrajali Polaków, gdy ci rozpoczynali walkę
z nowym wrogiem. Wraz z postępowaniem frontu na zachód porucznik Pilch zdecydował się wycofać podległych mu partyzantów w rejony,
gdzie mogliby kontynuować walkę z Niemcami
bez zagrożenia ze strony Rosjan. Oddział „Góry”
rozrastał się, przyjmując po drodze pod swoje
skrzydła nie tylko chętnych do walki, ale również
rodziny uciekające przed wojskiem radzieckim.
Zgrupowanie przebyło około 400 kilometrów i pod koniec lipca dotarło w okolice Nowego Dworu. Ponieważ w tym czasie
okoliczne drogi pełne były wycofywanych z linii frontu oddziałów niemieckich, dowództwo
podjęło decyzję o wykorzystaniu panującego
chaosu i jawnej przeprawie przez most na Wiśle. W ten sposób od strony Okunina do okupowanego Nowego Dworu wjechał polski
oddział wojskowy. Jak wspominał uczestnik tego wydarzenia, partyzanci przejechali dzisiejszą ulicą Bohaterów Modlina, następnie
Warszawską i zatrzymali się, czekając na możliwość wjazdu na most. „Doliniacy” w swoich
opowieściach wspominali o entuzjastycznym
powitaniu przez nowodworzan, którzy: „Wybiegali z domów, obrzucali nas kwiatami, przynosili wodę, chleb, papierosy… Na próżno
żołnierze ostrzegali: „Wracajcie do domów, tu
może być gorąco”„. Według mieszkańców
nad euforią dominowały łzy, wzruszenie, niedowierzanie i nadzieja na szybkie odzyskanie
niepodległości. Na głównych ulicach robiło
się zbiegowisko, a policja, gestapo i inne formacje mundurowe nie reagowały.

Do dziś historycy nie są pewni, jak to się stało, że żołnierze Pilcha przeszli przez Nowy Dwór
i most bez jednego wystrzału. Wersje są w zasadzie dwie. Wcześniejsza mówi, że posłużyli
się starym dokumentem potwierdzającym
współpracę w walce z sowietami. Ta bardziej
współczesna wspomina o scenie żywcem wyjętej z jednej z polskich komedii. Zaalarmowany komendant Twierdzy pułkownik Von Biber
do negocjacji z polskim oddziałem, który skutecznie zablokował jedyne przejście przez Wisłę i wywołał gigantyczny „korek”, wysłał
między innymi oficera sztabowego Von Waldan Jaser. Znajdujący się wśród polskich negocjatorów chorąży Wyżeł rozpoznał w nim
swego dowódcę z okresu I wojny światowej.
Podobno spotkanie to ułatwiło rozmowy
do tego stopnia, że Biber zaoferował dozbrojenie żołnierzy Pilcha.
Kilka dni później zgrupowanie dotarło
do Puszczy, stając się częścią Grupy AK Kampinos. W tej formacji żołnierze Pilcha, występującego pod nowym pseudonimem „Dolina”,
stoczyli szereg zwycięskich potyczek, walnie
przyczyniając się do powstania złożonej z 24
wsi tzw. Niepodległej Republiki Partyzanckiej.
„Doliniacy” kontynuowali walkę na terenie
Puszczy Kampinoskiej, a po wybuchu Powstania Warszawskiego usiłowali dotrzeć do stolicy. 29 września 1944 roku Grupa Kampinos
została otoczona i rozbita pod Jaktorowem.
„Dolina” wraz z niedobitkami oddziału wycofał się z Polski centralnej, kontynuując walkę
na ziemi piotrkowsko-opoczyńskiej.
Na zdjęciach: Uroczystości upamiętniające
oraz pamiątkowa tablica
www.nowydwormaz.pl
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Święto policji w nowodworskiej komendzie
Tekst i Foto: red., na podst. kpp.nowydwor.policja.waw.pl

n 18 lipca przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się oficjalne uroczystości
z okazji 98. rocznicy powstania Policji Państwowej.
Na obchody przybyli przedstawiciele nowodworskiego samorządu na czele ze Starostą
Magdaleną Biernacką oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim. Nie
zabrakło również szefów prokuratur, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawicieli duchowieństwa.
„Święto Policji to wyjątkowy dzień w życiu
każdego funkcjonariusza. To radosny moment uhonorowania zasłużonych Policjantów
odznaczeniami i awansami na kolejne stopnie służbowe. To także wyjątkowy czas podziękowania za trudy codziennej, często
niebezpiecznej służby na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego” – mówił Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek
Chodakowski.
W trakcie uroczystości 55 funkcjonariuszy
zostało uhonorowanych odznaczeniami resortowymi oraz awansami na wyższe stopnie policyjne.
Poniżej prezentujemy listę mianowanych
policjantów:
na stopień podinspektora
nadkom. Adam Statkiewicz,
nadkom. Jacek Lewandowski,
nadkom. Dariusz Obidowski
na stopień komisarza
podkom. Przemysław Tomaszek
na stopień aspiranta sztabowego
st. asp. Waldemar Kossela,
st. asp. Maciej Skibiński,
st. asp. Małgorzata Młynarska
na stopień starszego aspiranta
asp. Agata Białorucka-Kongiel,
asp. Róża Szymańska-Węgrodzka

www.nowydwormaz.pl

na stopień aspiranta
mł. asp. Adam Kęsicki,
mł. asp. Janusz Kraśniewicz,
mł. asp. Wiesław Michałowski,
mł. asp. Tomasz Podgórski,
mł. asp. Artur Wasilewicz,
mł. asp. Joanna Wielocha,
mł. asp. Łukasz Huczko
na stopień młodszego aspiranta
sierż. szt. Aneta Grzegorzewska,
sierż. szt. Krzysztof Jakubowski,
sierż. szt. Agnieszka Rączkowska,
sierż. szt. Jakub Wiciejowski,
sierż. szt. Hubert Wiśniewski,
sierż. szt. Mariusz Wójcik,
sierż. szt. Artur Zakrzewski

na stopień sierżanta sztabowego
st. sierż. Dorota Kania,
st. sierż. Tomasz Orzechowski,
st. sierż. Grzegorz Rutkowski,
st. sierż. Paweł Szydłowski,
st. sierż. Marek Wudecki,
st. sierż. Norbert Zarański,
st. sierż. Maciej Kołodziejski
na stopień starszego sierżanta
sierż. Piotr Karpiński,
sierż. Tomasz Kasiński,
sierż. Edyta Kielich,
sierż. Paweł Konczewski,
sierż. Magdalena Kramarska,
sierż. Sylwia Ochmańska,
sierż. Albert Tkaczyk,
sierż. Katarzyna Zalewska,
sierż. Szymon Zarzycki,
sierż. Radosław Rykowski
na stopień sierżanta
st. post. Adam Barnecki,
st. post. Paweł Kosim,
st. post. Grzegorz Krajza,
st. post. Jarosław Och,
st. post. Łukasz Romanowicz
na stopień starszego posterunkowego
post. Norbert Chyliński,
post. Dariusz Cywiński,
post. Krzysztof Cywiński,
post. Kamil Czajkowski,
post. Damian Korbuszewski,
post. Karolina Laskowska,
post. Emil Mieszkowski,
post. Marta Pigoń,
post. Marcin Rudy,
post. Marzena Ziemak
15
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97. rocznica Bitwy Warszawskiej – Święto Wojska Polskiego
Tekst i Foto: Mariusz Ziółkowski

15 sierpnia 2017 roku w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości upamiętniające 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz
Święto Wojska Polskiego. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła, celebrowaną w intencji Ojczyzny

i wojska przez ks. kan. Andrzeja Kwiatkowskiego – proboszcza parafii. Po mszy św. zebrani
przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdujący się u zbiegu ulic
Warszawskiej i Zakroczymskiej, gdzie złożono
kwiaty. Uroczystość uświetniła obecność żoł-

Fitness dla seniorek
Tekst: Red.

n W hali sportowej na Osiedlu Młodych odbywały się zajęcia fitness dla seniorek.
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nierzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz
członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękujemy za przybycie mieszkańcom naszego miasta.

Pomysłodawczynią zajęć była pani Ewa Sikora, która zgłosiła się do Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Plackowskiego
z prośbą o pomoc w ich zorganizowaniu.
Przy wsparciu burmistrza Jacka Kowalskiego,
dyrektora NOSiR Krzysztofa Kapusty oraz wicedyrektora NOSiR p. Dariusza Wąsiewskiego
udało się je zorganizować.
Spotkania odbywały się cyklicznie w hali
sportowej na Osiedlu Młodych. Regularnie
ćwiczyło około 40 pań i jeden pan. Zajęcia
odbywały się w poniedziałki i piątki, w dwóch
grupach. Prowadziła je pani Joanna Krzywda.
Tuż przed wakacjami odbyły się ostatnie zajęcia, na których uczestnicy serdecznie podziękowali zarówno instruktorce, jak
i burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu oraz radnemu Jerzemu Plackowskiemu.
Kolejna tura regularnych ćwiczeń rozpocznie się po wakacjach.
www.nowydwormaz.pl
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Dzień Dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej
Tekst i Foto: OPS

n 10 czerwca 2017 roku na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana
przez Fundację PZU oraz pracowników Ośrodka.

Na uroczystość zaproszono rodziny z dziećmi, objęte pomocą tutejszego OPS-u. Było to
spotkanie piknikowo-integracyjno-edukacyjne. Mnóstwo zabaw, konkursów, animacji

oraz poczęstunek zarówno dzieciom, jak i rodzicom sprawiły wiele radości. Dzieci podczas
zabawy mogły zapomnieć o codziennych troskach i radośnie spędzić czas w gronie rówie-

Kolejny Odjazdowy Bibliotekarz
Tekst i Foto: MiPBP

n W sobotę 10 czerwca 2017 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim już po raz piąty zorganizowała rajd rowerowy,
włączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Przy sprzyjającej pogodzie 40-osobowa grupa bibliotekarzy, czytelników, miłośników książek i rowerów wyruszyła, w asyście Straży
www.nowydwormaz.pl

Miejskiej, w kierunku Stanisławowa. Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz” to nie tylko okazja
do przyjemnego i aktywnego spędzenia cza-

śników. Na zakończenie imprezy wszyscy jej
uczestnicy zostali obdarowani prezentami.
Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Fundacji PZU

su w gronie osób o podobnych pasjach, lecz
także wspaniała okazja do poznania naszego regionu i zwiedzenia ciekawych miejsc,
dlatego tym razem dotarliśmy do cerkwii św.
Aleksandry w Stanisławowie, gdzie podziwialiśmy m.in. jednorzędowy ikonostas z rozebranego soboru w Modlinie, który powstał
w połowie XIX wieku.
Po zwiedzeniu cerkwi udaliśmy się do gospodarstwa agroturystycznego „Chata Wymysły pod Lasem”, a tam przyszedł czas na grilla
i pieczenie kiełbasek. Szczególnie zadowoleni byli najmłodsi uczestnicy naszej wyprawy,
którzy mieli możliwość zaprzyjaźnić się ze zwierzętami znajdującymi się na terenie gospodarstwa, m.in. z jeżami, królikami i kuropatwami.
Był to czas integracji i ciekawych rozmów. Piknik w pięknym otoczeniu przyrody i zieleni dodawał uroku naszemu odpoczynkowi.
Serdecznie dziękujemy Straży Miejskiej
za zapewnienie bezpiecznego przejazdu
przez miasto. Szczególne podziękowania kierujemy do licznie przybyłych uczestników rajdu i mamy nadzieję na spotkanie podczas
następnej edycji rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”, organizowanego przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Obchody 95-lecia ZOR RP
Tekst: Andrzej Krajewski, red., Foto: Marcin Łada

n 14 czerwca 2017 r. w Klubie
Dowództwa Garnizonu Warszawa
pod honorowym patronatem minister
Anny Marii Anders odbyły się obchody
jubileuszu 95 – lecia utworzenia
Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości uczestniczył Jacek Kowalski
– Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.
W liście gratulacyjnym przekazanym Burmistrz
napisał: Piękne tradycje zrodzone w okresie
dwudziestolecia Niepodległej Ojczyzny, w bohaterskim czynie zbrojnym podczas walki
z bolszewizmem są dziś podtrzymywane przez
Panów Oficerów. Waszym już dziełem jest dawanie przykładu oraz wpajanie patriotyzmu
i propagowanie historii. (…) Podczas uroczystości płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP
w podziękowaniu za dotychczasową współpracę uhonorował Burmistrza okolicznościową statuetką.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i wysłuchania hymnu państwowego oraz hymnu Związku. Hymn
wykonany został wykonany po raz pierwszy
i napisany specjalnie na jubileusz.
Przybyłych gości powitał prezes ZOR RP płk
rez. Alfred Kabata. W obchodach uczestniczyli m.in.: Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Bożena Żelazowska
– Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk
Jacek Perkowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk. Piotr Romańczuk
– reprezentujący dowódcę Wojsk Obrony
Terytorialnej, ppłk Kazimierz Mączka – p.o. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski
– przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, ks. kmdr. Janusz
Bąk – reprezentujący Biskupa Polowego WP.
Najstarszym uczestnikiem uroczystości
był 103 letni kombatant, członek ZOR RP,
mieszkaniec Gminy Czosnów – kpt. w st.
spocz. Andrzej Rak.
W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata przedstawił genezę i działalność
Związku Oficerów w okresie międzywojennym.
Związek jako organizacja ogólnopolska powstał w 1922 r., kiedy to po zatwierdzeniu
16 czerwca 1922 r. przez władze państwowe
statutu, nastąpiło zintegrowanie w jedną ogólnopolską organizację autonomicznych, tzw.
prowincjonalnych związków oficerów rezerwy.
Pod względem ideowym członków Związku
łączyła dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz
18

hasło: „Wszystko dla państwa – państwo ponad wszystko”. Płk rez. Alfred Kabata przedstawił także prezentację multimedialną, w której
ukazał różnorodne formy działalności współczesnego Związku, który dziedziczy tradycje
przedwojennej organizacji i kontynuuje jej
działalność.
Uzupełnieniem wystąpienia prezesa był
10-min. film przedstawiający przebieg ćwiczenia
„Obrońca 17” z udziałem organizacji proobronnych, którego patronem i współorganizatorem
był Związek Oficerów Rezerwy RP.
Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty odczytano list okolicznościowy od minister Anny
Marii Anders. Pani Minister nie mogła uczestniczyć w obchodach ze względu na wyjazd
do Uzbekistanu i Kazachstanu. Wicemarszałek
Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wyraziła
uznanie dla działań Związku, zwłaszcza na niwie historycznej i kształtowania patriotyzmu
wśród młodzieży szkolnej. Dodała, że Związek
cały czas dynamicznie się rozwija i może być
dumny ze swoich osiągnięć.
Podczas uroczystości w poczet członków
Związku przyjęto 8 nowych osób.
Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było odznaczenie Związku przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz
całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Medal w imieniu Marszałka na prezesa przekazała p. Bożena
Żelazowska.
Obchody jubileuszu 95 – lecia były okazją
do wręczenia odznaczeń członkom Związku
i osób wspierających jego działalność. Wśród
kilkudziesięciu odznaczonych Medalami, czterech członków Związku otrzymało Medale
„Pro Patria”, nadane przez Szefa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymali je: ppłk w st. spocz. Józef
Szatkowski, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak,
kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Grzegorz
Leśniewski. W gronie odznaczonych Brązowy-

mi Medalami Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju
znaleźli się 93 – letni kombatant Roman Kaczorowski – honorowy obywatel miasta oraz
Teresa Stroińska – Macińska.
Kilkanaście osób wyróżnionych zostało ryngrafami z wizerunkiem sztandaru Związku.
Płk rez. Alfred Kabata w imieniu Zarządu
Głównego ZOR RP wręczył okolicznościowe
statuetki w uznaniu dotychczasowej współpracy i wspierania działalności statutowej Związku. Otrzymali je m.in.: Tomasz Dziurzyński
– prezes Zarządu Sinevia Spółka z o.o., Jacek
Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Marek Wrzesiński – Prezes Zakładu
Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosława Grzegorczyk
– dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Urszula Przymus
– prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.
Podczas uroczystości płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, uhonorował
płk. rez. Alfreda Kabatę, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez Zarząd Krajowy tej
organizacji.
Obchody jubileuszu 95-lecia zakończył
podniosły koncert patriotyczny w wykonaniu
artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W obchodach
jubileuszowych uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów z nowodworskich
szkół.
Przy organizacji obchodów partnerami
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej były firmy z Nowego Dworu Mazowieckiego: Sinevia Spółka z o.o. oraz Artixen.net
Spółka z o.o., a patronami medialnymi: TVP Historia, TVP Polonia, Polska Zbrojna, Magazyn
Historyczny „Mówią Wieki”, tygodnik “Do Rzeczy” oraz portal SuperHistoria.pl.
www.nowydwormaz.pl
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XVIII Dni Miasta
Tekst i Foto: NOK

n W tym roku już pełnoletnie XVIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
rozpoczęliśmy od gawędy dla gimnazjalistów nt. „Poznaj dzieje naszego miasta”
oraz spaceru historycznego „Nowy Dwór po żydowsku”. Obie te imprezy
poprowadziła nowodworzanka i historyk z pasją Maria Możdżyńska. Jest to stały
punkt obchodów cieszący się coraz większym zainteresowaniem.

przybliżania się części koncertowej Pikniku.
Pierwszy artysta z nurtu, jak sam go nazwał,
rock-polo, Sławomir, rozgrzał i rozbawił publiczność, śpiewając swoje najpopularniejsze
przeboje i zachęcając do tańca i zabawy. Każdy mały i duży mógł odnaleźć piosenkę dla
siebie. Po koncercie Sławomir, z uśmiechem
na twarzy, długo podpisywał płyty i pozował
do zdjęć ze swoimi fanami. Równie gorąco fetowany był przez publiczność kolejny artysta:
pochodzący z naszego miasta popularny wykonawca muzyki pop Rafał Brzozowski. Dla roW sobotę 24 czerwca zaprosiliśmy nowodworzan na Piknik Miejski na stadionie. O godzinie 14.00 animatorzy z grupy MIMELLO
przywitali pierwszych, najbardziej niecierpliwych uczestników naszego pikniku, spieszących z rodzicami samodzielnie do pełnej
atrakcji Strefy dla Dzieci. Tor przeszkód, zjeżdżalnie, góry wspinaczkowe, Eurobungee
i drewniany plac zabaw dla dużych i małych,
z każdą godziną zapełniał się coraz bardziej
rozradowanymi dziećmi. Uwagę przyciągały
również stoiska instytucji miejskich, organizacji
pozarządowych, szkół i placówek medycznych, które różnymi pomysłami propagowały
i promowały swoją działalność. Dorośli mogli
zbadać poziom cukru albo wysokość ciśnienia krwi, otrzymać przewodnik lub gadżet
miejski, wziąć udział w loterii, kupić książkę
za złotówkę lub posłuchać piosenek harcerskich. Również Policja i Straż Miejska prezentowały się znakomicie, promując swoją pracę.
Dla zgłodniałych rozległa Strefa Gastronomiczna zapewniła różnorodne „smakowe doznania”.
Z każdą godziną stadion coraz bardziej zapełniał się wielbicielami tegorocznych
gwiazd, a emocje pod sceną rosły w miarę
20
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dzimej publiczności wykonał on swoje największe przeboje. Utrzymując stały, bardzo bliski kontakt z publicznością, bawił ją blisko
półtorej godziny. Publiczność nie chciała go
wypuścić ze sceny, domagając się nieustannych bisów. Znakomita atmosfera przed sceną nie opadała ani na chwilę.
Niewątpliwą wielką gwiazdą tegorocznych
Dni Miasta była Królowa Polskiej Estrady, artystka idolka kilku pokoleń Polaków – Maryla
Rodowicz. We wspaniałej oprawie muzycznej
i oświetleniowej wykonała ona wspaniały koncert, który usatysfakcjonował wszystkich mieszkańców zebranych na stadionie, bez względu
na ich preferencje muzyczne. Publiczność raw Łomiankach Oddział Nowy Dwór Mazowiecki, DRUKPOL.FLEXO, Zarząd Budynków Komunalnych.
Dziękujemy lokalnym mediom: Tygodnikowi Nowodworskiemu, Faktom Nowodworskim
i portalowi Nowodworski24.pl.
Instytucjom i firmom, które uatrakcyjniły Piknik Miejski przez ustawienie aktywnych, interesujących stoisk promocyjnych: szkole im.
Einsteina, Akademii Rozwoju, Przychodni ŻYCIE, Akademii Młodego Profesjonalisty NIŇO,
Legii Soccer School, stowarzyszeniu DAR SERCA, Bibliotece Miejskiej i Powiatowej, KPP Policji,
Straży
Miejskiej,
Kołu
Dzieci
Niepełnosprawnych, nowodworskim harcerzom, Wydziałowi Promocji Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
zem z artystką gremialnie śpiewała nie tylko refreny, ale i dłuższe fragmenty piosenek. Któż
bowiem nie zna „Małgośki”, „To już było”, „Sing
Sing”, „Łatwopalnych”, „Szparki sekretarki” i wielu, wielu innych piosenek Maryli, zwłaszcza że
program koncertu częściowo układał się
pod dyktando publiczności. Wspaniała zabawa
trwała do końca występu, który zakończył przebój disco polo „Ach te oczy zielone”. W imieniu
mieszkańców naszego miasta za wspaniały
koncert i całokształt działalności artystycznej podziękował Maryli Rodowicz burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.
XVIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
zakończył entuzjastycznie przyjęty przez nowodworzan pokaz sztucznych ogni.
Dziękujemy mieszkańcom naszego miasta
za liczny udział w imprezach i wspaniałą zabawę.
Dziękujemy partnerom wspomagającym
organizację i realizację imprez: Przychodni
„Życie” – 25 lat służącej mieszkańcom; Wydziałowi Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim; Nowodworskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji; Policji i Straży
Miejskiej.
Dziękujemy sponsorom, nowodworskim firmom: Pollena-AROMA Sp. z o.o., ALPLA Sp.
z o.o., Andrzej GRYGLAS Szkoła Nauki Jazdy,
P.P.H.U. TEKPUD, Mazowiecki Bank Spółdzielczy
www.nowydwormaz.pl
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Biesiada Rozśpiewanych Narodów
Tekst i Foto: NOK

n 15 lipca 2017 roku po raz dziewiąty w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbyła się Biesiada
Rozśpiewanych Narodów. Tym razem mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertów chóru Sound’n’Grace oraz Agaty
Sobocińskiej z zespołem.
debiutanckiego albumu „Atom”, ale zaprezentował też najnowszy singiel „100”, zapowiadający nową płytę, której premiera odbędzie się
w listopadzie tego roku. Okazało się, że mimo
iż singiel został opublikowany dopiero kilka tygodni temu, publiczność już doskonale znała
tekst piosenki.
Podczas koncertu wszyscy doskonale się
bawili, śpiewali, tańczyli, klaskali. Oczywiście
nie obyło się bez bisów. Od chóru biła ogromna dawka pozytywnej energii, która udzieliła
się publiczności i w rewanżu na scenę powracała znakomita atmosfera stworzona przez
nowodworską publiczność, mobilizując zespół
i dając mu wiele radości z wykonywanej praJako pierwsza wystąpiła piosenkarka i autorka tekstów Agata Sobocińska. Wokalistka
wraz z zespołem zaprezentowała utwory ze
swojej nowej płyty zatytułowanej „Już na zawsze”, której premiera odbyła się w maju tego roku. Tytułowy utwór jest znany ze stacji
radiowych. Popowy repertuar i oryginalna
barwa głosu piosenkarki szybko zdobyły sympatię słuchaczy. Artystka na pewno zyskała
rzeszę nowych fanów w naszym mieście.
O godzinie 21:00 wystąpił wyczekiwany Sound’n’Grace. Ponad 20-osobowy chór oczarował publiczność! Licznie zebrani fani wspólnie
z artystami wyśpiewywali znane przeboje, m.in.
„Dach”, „Na pewno”, „Możesz wszystko”, „Nadzieja” czy „Nic do stracenia”. Sound’n’Grace
przypomniał dobrze znane utwory ze swojego
cy. Piękne głosy wokalistów, motywujące, głębokie teksty, oprawa świetlna – wszystko to
sprawiło, że byliśmy świadkami wspaniałego
widowiska, po którym każdy wychodził
z uśmiechem na twarzy i radością w sercu.
Nowodworski Ośrodek Kultury dziękuje publiczności za tak liczne przybycie!
Do zobaczenia za rok na okrągłej 10 edycji
Biesiady Rozśpiewanych Narodów!
Koncert wsparła Prywatna Przychodnia „ŻYCIE” w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Kolejne spotkanie polsko-izraelskie
i rozstrzygnięcie konkursu na esej
Tekst: ZS2,
Foto: K. Zalewski, NOK

n W czerwcu w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyła się Gala
Finałowa VI Konkursu na esej
o tolerancji i dialogu. Organizatorem
konkursu jest Zespół Szkół nr 2,
a honorowy patronat nad nim
sprawują: John Kerr i Ingrid Lee z Nowy
Dwor Jewish Memorial Foundation
– fundatorzy nagród finansowych
– oraz Burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Jak co roku w uroczystości wzięli udział m.in.:
pomysłodawca tego konkursu Ze'ev Shaked
oraz David Wluka – reprezentujący Nowy Dwor
Jewish Memorial; Jacek Kowalski – Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego; Grażyna
Nadrzycka – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej; Tsvika i Orna Placińscy – organizatorzy polsko-izraelskich spotkań młodzieży; potomkowie
przedwojennej nowodworskiej społeczności żydowskiej, a wśród nich Tamara Kieliszek; Roman Kaczorowski – honorowy obywatel
Nowego Dworu; Adam Janas – reprezentujący Związku Oficerów Rezerwy RP; dyrektorzy
szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież, przedstawiciele mediów lokalnych. Gościem Honorowym na Gali Finałowej VI Konkursu była Zofia
Krzyżanowska odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu
i wręczenia nagród dokonali patroni honorowi i fundatorzy nagród. Nagrodę Główną
otrzymała Weronika Brzezińska z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim. Dwie równorzędne nagrody: w kategorii
szkół gimnazjalnych – Agata Grunkowska
z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Modlinie
Twierdzy; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Jakub Brzeziński z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak
co roku podziękowania od fundatorów i pa-
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tronów honorowych Konkursu otrzymali również dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie.
Tradycją Gali Finałowej Konkursu jest prezentacja nagrodzonych prac. Weronika Brzezińska,
laureatka
Nagrody
Głównej,
zaapelowała w swoim eseju po polsku i angielsku: „Bądźmy bliżej siebie w tym kruchym
i skomplikowanym świecie”.
Gościem Honorowym VI Gali Finałowej była pani Zofia Krzyżanowska, której rodzice uratowali w czasie wojny kilkanaścioro Żydów.
Za ten heroiczny akt w 1991 roku pani Zofia
odebrała medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne, przyznawane przez Instytut
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie. Do dziś utrzymuje ona kontakt ze swoimi koleżankami
z dzieciństwa spędzonego w Pruszkowie: Reginą i Ritą. W krótkiej rozmowie z Jackiem Topczewskim, komentując treść prezentacji, pani
Zofia podzieliła się dramatyczną historią swojej rodziny. Jeszcze większych wzruszeń dostarczyło Jej zupełnie nieoczekiwane spotkanie
z córką Reginki. Pani Maja Barilan, która specjalnie przybyła do Nowego Dworu z Izraela,
w imieniu swojej mamy pokazała rodzinne
zdjęcia z czasów wojny.

Oprawę muzyczną Gali Finału VI Konkursu
stanowił występ trzech utalentowanych dziewcząt: Julii Grzybowskiej, Idy Sulkowskiej i Julii
Sawickiej, na co dzień doskonalących swoje
umiejętności wokalne pod opieką Alicji Kabacińskiej w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
Idee Konkursu wpisują się także w uroczystości upamiętniające społeczność żydowską,
mieszkającą w naszym mieście przed wojną,
boleśnie doświadczoną w czasie Holocaustu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w kolejną
rocznicę odsłonięcia Pomnika Pamięci
na cmentarzu żydowskim, potomkowie nowodworskich Żydów z USA i Izraela zebrali się, by
dzielić się wspomnieniami, a także przekazywać relacje nieobecnych już bliskich i wspólnie z lokalną społecznością Nowego Dworu
uczcić pamięć tych, którzy przed wojną razem z katolikami, ewangelikami, prawosławnymi tworzyli to miasto. Modlitwę kadisz
odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wagę pamięci i dialogu na rzecz tolerancji podkreślili w swych wystąpieniach Ze'ev
Shaked, David Wluka i burmistrz Jacek Kowalski. Wyrazili radość, że cmentarz żydowski stał
się widocznym znakiem nie tylko pamięci i wyrazem szacunku dla kulturowej odmienności,
ale jest też miejscem, które jednoczy potomków nowodworskich Żydów przyjeżdżających
tu z całego świata.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie
odśpiewano hymny: Izraela i Polski, a następnie pod Pomnikiem Pamięci złożono wieńce
i białe róże. W uroczystości tej uczestniczyli
m.in.: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, potomkowie nowodworskiej społeczności żydowskiej, Burmistrz Jacek Kowalski,
Starosta Powiatu Nowodworskiego Magdalena Biernacka, przedstawiciele ZOR RP, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież, mieszkańcy
Nowego Dworu.
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Jak nowodworzanie Mickiewicza budowali
Tekst: ?, Foto: Ofiarodawcy z Nowego Dworu: Edward Mórawski, pastor Edmund Schultz, Piotr Górski

n 24 grudnia 1898 roku miała przypaść setna rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Społeczeństwo polskie postanowiło
uczcić ten fakt i dać wyraz swojej miłości do wieszcza. W Warszawie, gdzie dotychczasowe władze zabraniały czczenia
poety, pomysły były różne: tablica pamiątkowa, okolicznościowe wydanie dzieł wszystkich, ufundowanie stypendium.
W końcu w lutym 1897 roku pojawiła się idea postawienia pomnika.
ła ogromna, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy zebrano prawie 236 tysięcy rubli. W kwocie
tej znalazły się także pieniądze z Nowego
Dworu. Dzięki temu, że nazwiska niektórych
ofiarodawców były podawane do publicznej
wiadomości, wiemy dzisiaj, kto z naszego miasta mógł powiedzieć, że dzięki niemu powstał
pomnik wieszcza.
Ignacy Goszczyński w redakcji warszawskiego „Głosu” zostawił na ten cel 1 rubla. 4 ruble

Edmund Schultz
Wydawało się, że moment na realizację tego pomysłu jest doskonały. Po pierwsze,
na tron carski wstąpił niedawno Mikołaj II i jak
zwykle przy tego rodzaju zmianie władca
chciał się popisać liberalnym podejściem
do poddanych. Po drugie, namiestnikiem carskim w Warszawie został książę Aleksander Bagration-Imeretyński. Jako arystokrata z dziada
pradziada nie musiał udowadniać carowi, że
jest mu wierny, a jednocześnie był namiestnikiem zbyt krótko, by warszawiacy już zaczęli
planować na niego zamach. W akcję zaangażowały się osoby „z pierwszych stron gazet”,
między innymi Henryk Sienkiewicz. Dzięki temu
udało się uzyskać zgodę na postawienie monumentu i zgromadzenie funduszy przez publiczną zbiórkę.
Ponieważ do dnia rocznicy nie zostało dużo czasu, komitet organizujący uroczystości
nie rozpisał konkursu na projekt posągu. Wybrano odgórnie Cypriana Godebskiego.
Znawcom historii Twierdzy Modlin nazwisko to
nie jest obce. Cyprian Godebski był jej komendantem na początku XIX wieku, a w międzywojniu jego imię nosiła modlińska apteka.
Zbieżność nazwisk rzeźbiarza i komendanta
nie jest przypadkowa: mistrz, który projektował
pomnik Mickiewicza, był wnukiem oficera.
Dopiero trzecia propozycja rzeźbiarza zyskała aprobatę i zezwolenie władz na realizację. Po wielu sporach wybrano miejsce, co
prawda zajęte przez fontannę, ale to stanowiło niewielką przeszkodę, wystarczyło bowiem
przestawić ją w inne miejsce.
Przez cały czas przygotowań prowadzono
zbiórkę pieniędzy. Hojność społeczeństwa by24

lu tam zamieszkały” Leopold Affek dał pół rubla, tyle samo wpłacili Szreder oraz bednarze: L. Kaszyński, Kwast, J. Kluk i Kuk. O 10 rubli
mniej wpłacił Stanisław Kluk. Po 30 rubli ofiarowali: bednarz Rybczyński, J. Kaszyński, Adamowicz,
Łuszczewski,
Kamiński.
Dwudziestorublówki przeznaczyli na pomnik
panowie: Fader, Rateński, A. Tauber, M. Cybulski, Krajewski, Chotostowski, Sosiński, G.
Schmidt. Najwięcej było wpłat piętnastoi dziesięciorublowych. Wyższą kwotę wpłacili:
A. Formiński, J. Formoński, Ryplewski, Mioduszewski, E. Tauber, Stanisław Afek, Nadrzycki,
J. Czajka, Jankowski, J. Afek, Kuśmierski, Olszewski. Niższą: K. Kluk, Jakubowski, Petrykowski, A. Refler, Boniecki, Gregorczyk, Socha, F.
Afek, A. Bułka, Turczyński, Suski, J. Trzaska, Refler, W. Królak, Wiśniewski. Najmniej, bo jedynie 5 kopiejek, ofiarował A. Schmid. Wśród
wymienionych byli katolicy i ewangelicy, nie
ma natomiast nazwisk żydowskich, jest to sku-

Edward Mórawski
i 75 kopiejek ofiarował nowodworski pastor
Edmund Schultz. Nie były to zawrotne sumy,
ale prawdopodobnie odpowiadały zarobkom obydwu panów. Znaczną sumą wsparły
budowę pomnika osoby związane z fabryką
syropu i mączki kartoflanej. W tym wypadku
ewidentnie mamy do czynienia z inicjatywą
jej właścicieli, albowiem sumę prawie 250 rubli uskładano z datków płynących z Nowego
Dworu, Świacka i Jakubowic, czyli tych miejscowości, w których działały fabryki spółki Piotr
Górski i Edward Mórawski. Obaj panowie wraz
z rodzinami wyłożyli na ten cel po 100 rubli każdy, resztę zebrano wśród pracowników. Zarządca fabryki w Nowym Dworze, Leon
Kossowski ofiarował 10 rubli, 5 rubli wpłacił
Van der Beek – przedstawiciel poprzedniego
właściciela fabryki, Scholtena, 2 ruble dał należący do nowodworskiej klasy średniej Karol
Chełmoński, 1 rubla wyasygnował J. Wawrykiewicz. Pozostałe wpłaty były mniejsze. Dokonywali ich robotnicy, którzy z własnych
zarobków mogli na pomnik wieszcza wpłacić
jedynie kopiejki. „Gospodarz fabryki krochma-

Piotr Górski
tek polityki personalnej prowadzonej przez
spółkę Górski – Mórawski.
Wątpliwym jest, by któryś z nowodworzan
brał udział w odsłonięciu pomnika. Uroczystość odbyła się 24 grudnia 1898 roku, ale mogły w niej uczestniczyć tylko osoby
z zaproszeniami. Choć tych ostatnich wypisano 12 000, dotyczyły raczej znaczniejszych
ofiarodawców. Ze względu na wprowadzone
przez rząd ograniczenia Henryk Sienkiewicz
nie mógł odczytać wcześniej przygotowanego przemówienia. Jego tekst rozdano uczestnikom, a uroczyste odsłonięcie przebiegło
w ciszy.
www.nowydwormaz.pl
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„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór
Mazowiecki dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 1533,00 zł”.
Dnia 11.07.2017 r. Uchwałą nr 1567/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową
nr 0602/17/OZ/D z dnia 26.07.2017 r., Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 1553,00 zł na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania
i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego wynosi do 85%
kosztu kwalifikowanego brutto.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 1827,36 zł. Obecny projekt
jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 roku. W 2016 roku chęć udziału
w projekcie realizowanym w 2017 roku zadeklarowało 4 właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi, znajdujących się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Piotr,
ul. Warszawska 38 B, 05–084 Leszno w dniach od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. zostało zdemontowanych i zutylizowanych 18 m2 wyrobów azbestowych
oraz odebranych i zutylizowanych 450 m2 wyrobów azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafi 7,484 MG azbestu.
Jednocześnie informuję, że nadal trwa zbieranie wniosków osób deklarujących
pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nieruchomości w przyszłym 2018 roku.
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Uwaga!
17 czerwca weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody
2 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana podpisana przez Prezydenta RP
znowelizowana ustawa o ochronie przyrody (poz. 1074). Nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od ich
ogłoszenia, czyli 17 czerwca br.
Nowelizacja ustawy zaostrzyła warunki, na których osoby fizyczne będą mogły usuwać drzewa
z nieruchomości, której są właścicielem, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy obwód pni drzew mierzonych na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi przekroczy:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
osoby fizyczne będą zobowiązane dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na piśmie do Burmistrza
Miasta lub Konserwatora Zabytków w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
Zgłoszenie powinno zawierać
1. imię, nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy
2. oznaczenie nieruchomości, czyli nr i obręb ewidencyjny, na której rośnie drzewo
3. adres nieruchomości, na której rośnie drzewo
4. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Po wniesieniu zgłoszenia przedstawiciel miasta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona
oględzin drzew. W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść
sprzeciw wobec usunięcia drzewa. Nieotrzymanie odmownej decyzji administracyjnej traktuje się jako brak
sprzeciwu Organu i drzewo będzie mogło być usunięte.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w ustawowo przewidzianym terminie.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia ważne jest przez pół roku. W przypadku nie usunięcia drzewa
w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez Organ, a także
w przypadku sprzeciwu Organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Wydanie decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw wobec zgody na usunięcie drzewa stanowić będzie
podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin osoba fizyczna wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, wówczas Burmistrz Miasta będzie zobowiązany nałożyć na właściciela nieruchomości
w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo.
Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą drzew rosnących w nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych.
UWAGA: Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie wyklucza innych
ograniczeń w tym zakresie.
Nie można usuwać drzew lub krzewów, jeżeli są one zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub
przydrożnym, znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których
obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.
Nie można usuwać drzew i krzewów z terenów chronionych, obszarów natura 2000 – należy uzyskać stosowne
zezwolenie.
Nie można usuwać drzew bez zezwolenia z terenów lasów, wałów przeciwpowodziowych i międzywali rzek.
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Spłyń 3Rzekami i wygraj kajak!
Tekst i Foto: Zespół LOT Trzech Rzek

n 9 września odbędzie się spływ kajakowy 3Rzeki, organizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek.
Zachęcamy do udziału!

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech
Rzek zaprasza do udziału w spływie kajakowym 3Rzeki, który odbędzie się 9 września.
Uczestnicy spotkają się przy pałacu w Smoszewie, skąd autokarem pojadą do Pomiechówka. Tam przesiądą się do kajaków.
Na wszystkich czeka trasa o długości 22 km, prowadząca przez trzy rzeki: Wkrę, Narew i Wisłę.
Wszyscy uczestnicy spływu mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, w tym nagrodę
główną – kajak! W tym celu muszą wykonać
trzy zadania przygotowane na trasie. Co ważne, impreza ma charakter turystyczny, a to
oznacza, że płynący nie ścigają się ze sobą.
Równe szanse na nagrodę będą więc mieli

zarówno ci, którzy na mecie zameldują się
pierwsi, jak i osoby, które dotrą do niej później.
Zwieńczeniem spływu będzie piknik w ogrodzie pałacu w Smoszewie, gdzie na wszystkich
uczestników czeka poczęstunek. Tam też zostaną wręczone nagrody.
Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przyjmujemy do 7 września za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie:
http://www.3rzeki.pl/pl/splyw
Koszt udziału wynosi 60 zł od osoby – w przypadku osób, które zgłoszą się i dokonają
wpłaty do 25 sierpnia, oraz 70 zł od osoby
– dla tych, którzy zarejestrują się później. W tej
cenie jest miejsce w dwuosobowym kajaku,

Trzy rzeki na filmowo – Kasyno Oficerskie
Tekst: Zespół LOT Trzech Rzek, Foto: Grzegorz Sokołowski.

n Poczesne miejsce wśród filmowych plenerów modlińskiej Twierdzy zajmuje
Kasyno Oficerskie.

przejazd autokarem oraz poczęstunek. Osobom, które przyjadą pociągiem bezpośrednio
na miejsce startu, czyli do Pomiechówka, organizatorzy gwarantują później transport ze
Smoszewa do stacji kolejowej.
To już kolejna impreza z kajakowego cyklu 3Rzeki, w ramach którego LOT zachęca
do aktywnego spędzania wolnego czasu
w kajaku w dolinie trzech rzek. W ramach tego cyklu w tym roku odbył się już zimowy
spływ Wkrą oraz wiosenny Wisłą. Cała akcja
to cztery imprezy kajakarskie – Zima, Wiosna,
Lato i Jesień. Podczas każdej z nich uczestnicy pokonują inną rzekę: Wisłę, Narew lub
Wkrę. Wyjątkiem jest właśnie edycja letnia,
której trasa prowadzi wszystkimi trzema rzekami. Stanowi ona kulminację całego cyklu, stąd
wzbogacenie jej programu o dodatkowe
atrakcje.
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w spływach bądź innych wydarzeniach organizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną
Trzech
Rzek
zapraszamy
do zaglądania na jej fanpage na Facebooku
oraz stronę internetową www.3rzeki.pl.
Szczegóły na plakacie w dziale Ogłoszenia.

kownik Kwiatkowski, Sprawa Gorgonowej, Wichry Kołymy, Bodo, Kochaj i tańcz oraz serial
Przeprowadzki, w którym kasyno występowało
w roli dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Nasz tradycyjny konkurs:
Obiekt ten został wzniesiony najprawdopodobniej w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, w niektórych źródłach podaje się
początek XX wieku. Budowla mająca charakter pałacowy została wzniesiona na planie litery T z przykrytym podjazdem arkadowym
od frontu i tarasem na górze. Fasada nosi cechy architektury gotyckiej, wnętrze eklektyczne z bogatą ornamentyką sztukatorską. W holu
znajdują się schody z białego marmuru, zdobione balustradą z kutego żelaza z motywami
roślinnymi, zakończone żelaznymi gryfami. Duże wrażenie robią: sala kinowo-teatralna z oryginalnymi żyrandolami zwieńczonymi carskimi
koronami oraz sala balowa.
Budynek był bardzo nowoczesny. Został wyposażony w oświetlenie elektryczne, własną
kotłownię,
Początkowo był siedzibą komendanta
twierdzy, a po II wojnie światowej spełniał również rolę ośrodka kulturalnego. Obecnie w budynku kasyna trwa remont
28

Ten wspaniały obiekt przez lata przyciągał
liczne ekipy filmowe. Pracowali tu nie tylko polscy filmowcy. Na przykład brytyjska BBC kręciła w kasynie sceny do Anny Kareniny, tu
powstały też ujęcia do polsko-amerykańskiej
produkcji ze Stevenem Seagalem pod tytułem
Cudzoziemiec. Spośród licznych polskich produkcji te najbardziej znane to: Dyrygent, Puł-

Prosimy o odpowiedź na pytanie, z produkcji jakiego filmu pochodzą zdjęcia, których
autorem jest Grzegorz Sokołowski, ilustrujące
ten tekst. Na pierwszą osobę, która nadeśle
poprawną odpowiedź na adres: 3rzeki@3rzeki.plczeka drobny upominek – do odebrania
w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Baśki Murmańskiej 164.
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Festyn rodzinny w PG1
Tekst i Foto: PG1

n 20 maja w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się Festyn Rodzinny. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała i była po naszej
stronie. W promieniach słońca i pod bezchmurnym niebem dla każdej grupy wiekowej przygotowano wiele atrakcji.

Młodsze dzieci miały zapewniony kącik zabaw, stoisko malowania twarzy, trampolinę,
a także kurs robienia zwierzątek z balonów.
Dla starszych dzieci były przygotowane stoiska
z grami i zabawami językowymi, gdzie można
było sprawdzić swoje zdolności w zakresie języka angielskiego, a także wziąć udział w wesołym dyktandzie z języka polskiego. Było
także stoisko z doświadczeniami chemicznymi, loteria, kiermasz książek, wystawa prac fotograficznych jednego z uczniów, wystawa
prac plastycznych dzieci biorących udział
w konkursie szkolnym. Na scenie muzycznej
prezentowała się uzdolniona młodzież naszej
szkoły oraz zaproszone zespoły muzyczne.
Głód można było zaspokoić na stoiskach kulinarnych, wśród których był: kiermasz ciast
upieczonych przez rodziców, zestaw z grilla,
gofry oraz zdrowa żywność.
Odwiedzili nas także: Ochotnicza Straż Pożarna, 2. Mazowiecki Pułk Saperów, Związek
Harcerstwa Polskiego oraz Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek. Wszyscy mieli przygotowane swoje stanowiska, przy których można
było się zatrzymać i porozmawiać. Dzięki nim
poznaliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy, pracę wojskowych psów, harcerskie
propozycje na spędzanie wolnego czasu, zobaczyliśmy też wyposażenie samochodów
strażackich.
www.nowydwormaz.pl

Tradycyjnie odbył się quiz wiedzy o św. Janie Pawle II i objawieniach fatimskich o Puchar Proboszcza. Wielką atrakcją ciszył się
mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją
szkolną dziewcząt i reprezentacją nauczycieli oraz przyjaciół szkoły o puchar Burmistrza
Miasta. Na festynie można było także zatańczyć Zumbę prowadzoną przez instruktorkę
tańca. Dochód ze sprzedaży książek, słodyczy
i kiełbasek został przekazany na fundusz Rady Rodziców.

Za wsparcie i pomoc w organizacji naszego święta dziękujemy:
• Burmistrzowi Nowego Dworu
Mazowieckiego panu Jackowi
Kowalskiemu oraz pracownikom Urzędu
Miasta
• Proboszczowi Parafii św. Michała
Archanioła ks. Andrzejowi
Kwiatkowskiemu
• Prezesowi i Strażakom Straży Pożarnej
i Ratownictwa Wodnego
• Dowódcy oraz Saperom z 2.
Mazowieckiego Pułku Saperów
z Kazunia Nowego
• Radzie Rodziców Publicznego
Gimnazjum nr 1
• Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji
• Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury
• Przedszkolu nr 3
• Nowodworskiemu Stowarzyszeniu
Amazonek
• Właścicielom firm:
Na Grani turystyka i alpinizm
– p. Dariuszowi Swatkowi
Lukullus – państwu Elżbiecie
i Wojciechowi Szymańskim
Darex – p. Dariuszowi Wardalowi
Kołacz – p. Ireneuszowi Jankowskiemu
Serdeczne podziękowania składamy
wszystkim życzliwym osobom, które pomagały w przygotowaniu festynu – Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji
i Obsługi Publicznego Gimnazjum nr 1, rodzicom i uczniom.
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Bajeczna podróż po krainach wartości
Tekst: K. Kuczkowska, Foto: M. Pietrow

n Dziecko, wchodząc w świat społeczny, uczy się pewnych norm i zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
W toku procesu wychowania kształtują się
u niego pewne cechy osobowościowe, które
pozwalają na wchodzenie w różne układy
i zależności zwane kontaktami społecznymi.
Pewne predyspozycje społeczne potrzebne
mu są do określania tego, co jest dobre, a co
złe, co wolno, a czego nie wolno. Żeby dobrze
funkcjonować w środowisku społecznym,
dziecko musi wykształcić własny system wartości, według którego będzie działało. Ważnym elementem życia grupowego
i warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka
jest gotowość do działania na rzecz innych
osób. Przesłanką zachowań prospołecznych
jest między innymi zdolność do dostrzegania
potrzeb innych ludzi.
W tym celu w Publicznym Przedszkolu nr 4
w Modlinie Twierdzy odbył się konkurs zatytułowany „Bajeczna podróż po krainach wartości”, w którym wzięły udział publiczne
przedszkola z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Celem spotkania było utrwalenie i utwierdzenie w najmłodszych zachowań prospołecznych. W wyznaczonym terminie do wspólnej
podróży stanęło pięć drużyn, w skład których
wchodziły dzieci z różnych grup wiekowych.
Każdy trzylatek, czterolatek, pięciolatek i sześciolatek mógł wykazać się wiedzą i umiejętnościami współdziałania w zespole.
Zanim jednak nasi uczestnicy wyruszyli
do czterech krain wartości społecznych, dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy p. Zdzisław
Szmytkowski powitał przybyłych gości. Po miłych
słowach wstępu nasi bohaterowie mogli w koń-

cu wyruszyć po przygodę. Każdy team miał
do wykonania określone zadania związane
z czterema krainami wartości, do których wybraliśmy się różnymi środkami transportu.
Każda drużyna odwiedziła krainę empatii,
bezpieczeństwa, tolerancji i życzliwości. Warunkiem wizyty w kolejnych krainach było wykonanie zadań, które losowali liderzy grup.
Do pierwszej krainy udaliśmy się samochodem,
do drugiej statkiem, do trzeciej pociągiem, aby
w ostatniej krainie wylądować samolotem. Każda z krain oferowała naszym milusińskim wiele emocji podczas wykonywania zadań, ale
przede wszystkim dostarczała cennych informacji na temat wartości prospołecznych.
Po wizycie we wszystkich krainach na naszych
podróżników czekała misja specjalna.
Teraz dopiero można było się przekonać,
na czym polega współpraca w drużynie. Każdy uczestnik teamu miał określone zadanie
do wykonania. Pięciolatek układał puzzle,
czterolatek rozwiązywał zagadkę, a sześciolatek rolką papieru toaletowego owijał trzylatka
w jak najkrótszym czasie. Aby zdobyć dodatkowy punkt dla swojej drużyny, trzeba było wykonać zadanie jak najszybciej. Śmiechu
i radości podczas działań uczestników konkursu oraz dopingu ze strony współuczestników
było co nie miara. Jak się okazało, misja specjalna nie wyłoniła zwycięskiej drużyny, gdyż
trzy przedszkola zdobyły taką samą liczbę
punktów. O przyznaniu I miejsca zdecydował
rzut dużą kostką. Los szczęścia uśmiechnął się
do „Bajkowego teamu” z Publicznego Przed-

szkola nr 5, „Wesoła czwóreczka” z Publicznego przedszkola nr 4 zajęła II miejsce, a „Wesołe Słoneczka” z Publicznego Przedszkola nr 3
– miejsce III. Tuż za podium znalazły się „Smerfy” z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz „Krasnale” z Publicznego Przedszkola nr 2. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy
za udział w konkursie. Pani wicedyrektor Irena
Wiśniewska wręczyła puchary za zdobyte
miejsca i uczestnictwo w konkursie oraz pamiątkowe dyplomy. Każde przedszkole wyjechało bogatsze o nowe doświadczenia
i wiedzę prospołeczną.
Dziękujemy serdecznie za udział w quzie i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Konkursy wiedzy o krajach Unii Europejskiej w PP2
Tekst i Foto: J.O.

n Hasło „Jestem Europejczykiem”, promujące Unię Europejską, zjednoczyło wszystkie grupy przedszkolne w PP2.
Dla dzieci zorganizowano konkursy wiedzy
o krajach należących do Unii Europejskiej.
Przedszkolaki obejrzały bajkę edukacyjną
o Unii. Później, pobudzając swoją wyobraźnię,
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szybko i bezpiecznie, a przy tym różnymi środkami lokomocji, podróżowały po europejskich
państwach, rozpoznając ich flagę, stolicę, zabytki, język.

Przez zabawę przedszkolaki bardzo poszerzyły swój zasób wiadomości o państwach
członkowskich Unii Europejskiej, a to rozbudziło
ich dziecięcą ciekawość poznawania świata.
Celem naszego spotkania było:
• przybliżanie dzieciom kultury i dorobku
krajów wspólnoty europejskiej,
• rozbudzanie ciekawości dzieci poprzez
poznawanie piękna i bogactwa
wybranych krajów Unii Europejskiej, ich
tradycji i zwyczajów,
• kształtowanie wśród dzieci tolerancji
wobec innych ludzi,
• kształtowanie tożsamości narodowej
dziecka, jego poczucia więzi ze swoim
krajem i zintegrowaną Europą.
www.nowydwormaz.pl
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Szkolny konkurs „Mam talent”
Tekst i Foto: SP7

n W Szkole Podstawowej nr 7 odbył się
konkurs „Mam talent”. Chętni uczniowie zaprezentowali swoje talenty
i uzdolnienia w różnych dziedzinach:
plastycznej, muzycznej, sportowej oraz
polonistycznej.
Jury w składzie: panie Izabella Ryńska-Pieluchowska, Katarzyna Wasilewska, Wanda Kępska, pan Wojciech Stecyna oraz przedstawiciele
uczniów: Aleksandra Gut i Bartłomiej Żak z klasy
IIg wytypowali 10 finalistów, którzy 19 czerwca br.
prezentowali się przed całą społecznością szkolną w hali sportowej. Tym razem to sami uczniowie, drogą głosowania, wybierali laureatów
szkolnej edycji konkursu „Mam talent”.
Zwyciężyli: Nadia Nowakowska z klasy IIf
– taniec nowoczesny, Mateusz Witt – układanie kostki Rubika. Wyróżnienie otrzymała
Gabriela Jaroszczyk z klasy IVa – za niezwykle
ciekawy układ gimnastyczny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wspaniałe występy. Jesteśmy z Was dumni!

Konkurs wokalny „Młody Idol”
Tekst i Foto: PG1

n W czerwcu w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyła się już 10. edycja powiatowego konkursu wokalno-językowego „Młody Idol”.
W tym roku w konkursie wzięło udział sześciu uczniów z trzech szkół: Stanisław Sotiriou,
Natalia Laskowska, Natalia Galbarczyk, Katarzyna Nowakowska, Maria Piotrowska i Jakub

www.nowydwormaz.pl

Kamiński. W jury konkursu zasiedli: Gosia Andrzejewska, Ryszard Imbor, Mikołaj Zwoliński
oraz Julia Pelikan – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego z PG1. Każdy z uczestników

wykonał dwie piosenki: jedną po angielsku
i jedną po polsku. W przerwie, podczas obrad
jury, na scenie wystąpił zespół w składzie: Rafał Semeniuk i Dominik Komendowski.
Decyzją jury I miejsce zajęła Katarzyna Nowakowska, II miejsce Maria Piotrowska, III miejsce Jakub Kubiński. Wyróżnienie otrzymał
Stanisław Sotiriou.
Konkurs z pomocą Samorządu Uczniowskiego zorganizowali nauczyciele: Beata Krowisz,
Paulina Stopnicka i Dariusz Kłosowski.
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Piknik Rodzinny w PP2
Tekst i Foto: J.O.

n 1 czerwca odbył się coroczny Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 2. Brały w nim
udział dzieci ze wszystkich grup naszego przedszkola wraz z najbliższymi.
Uroczystość na stałe zapisała się w kalendarzu imprez organizowanych przez placówkę.
Celem spotkania było zachęcenie rodziców
do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi oraz
dostarczenie wszystkim zgromadzonym wielu

okazji do uśmiechów, radości i dobrego nastroju. Pogoda sprzyjała, atmosfera była wspaniała. Na przedszkolaków czekało wiele atrakcji.
Imprezę uświetniła Agencja Artystyczna
„Prima”. Prowadząca imprezę pani Ewa po-

Pożegnanie Iskierek z 3e
Tekst i Foto: Aneta Lodzik
Trzy wspólne lata minęły bardzo szybko…
Iskierki z klasy 3e Szkoły Podstawowej nr 7
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pożegnały się ze swoją wychowawczynią
panią Anetą Lodzik wspaniałym piknikiem

rwała do zabawy i tańca nie tylko dzieci, ale
też rodziców, którzy bawili się fantastycznie, bo
przecież w każdym dorosłym „drzemie coś
z dziecka”.
Następnie pod okiem wujka Łukasza przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności taneczne, których
nabyły na zajęciach.
Po radosnej wspólnej zabawie można było
posilić się kiełbaskami z grilla i smakołykami
przygotowanymi przez rodziców.
Dziękujemy Rodzicom za przybycie i wspólną zabawę!

rodzinnym w Kosewku. Były zabawy, gry, kąpiel w rzece i jazda terenowymi samochodami, oczywiście pod czujnym okiem
dorosłych. Potem był czas na smakołyki
z grilla.
To była wspaniała Iskierkowa niedziela.
Dziękuję.

www.nowydwormaz.pl

Fakty Nowodworskie

EDUKACJA

Akcja: Zaczytani.org w SP7
Tekst i Foto: Katarzyna Dobruk

n Wzorem ubiegłego roku Siódemka po raz drugi brała udział w akcji charytatywnej: Zaczytani.org.
Od połowy kwietnia do połowy maja 2017
roku dołączyliśmy do wielkiej zbiórki książek
przeznaczonych dla chorych dzieci. Miejsce
gromadzenia darów znajdowało się w bibliotece szkolnej, gdzie pod czujnym okiem pani
Wandzi każdego dnia przybywało wiele różnych ciekawych i niezniszczonych pozycji
książkowych. W nasze działania zaangażowali się dzielnie także wychowankowie świetlicy
szkolnej, którzy pod kierunkiem pani Izy Pieluchowskiej wykonali przepiękne laurki dla chorych dzieci.
Zebrane książki wraz z pracami wykonanymi przez Świetlików przekazaliśmy Szpitalowi
Dziecięcemu w Dziekanowie Leśnym.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w tę szlachetną akcję.
Szkolnymi organizatorami Zaczytanych.org
byli:
• pani Wanda Kępska – nauczyciel
bibliotekarz,
• Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunami: panią Kasią i panem
Wojtkiem oraz pani Izabella
Pieluchowska.

Ogólnopolski sukces gimnazjalistki z PG 1
Tekst i Foto: s. Zofia Maciejewska

n 30 maja 2017 roku w Warszawie odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o bł. ks. Jerzym Popiełuszce: „Człowiek prawdy, który zło dobrem
zwyciężał”. Wzięło w nim udział 1229 uczniów ze 117 szkół z całej Polski.

Pierwszy etap konkursu, przeprowadzany
w szkołach gimnazjalnych, polegał na samodzielnym napisaniu rozprawki lub wykonaniu
www.nowydwormaz.pl

kolażu, inspirowanych słowami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki: „Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa”. Z naszego

Gimnazjum im. Jana Pawła II do finału zakwalifikowała się Marta Moskwa z klasy 2e. Drugi
etap konkursu odbył się w Katolickim Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie i polegał na napisaniu testu
wiedzy o życiu i działalności bł. ks. Jerzego.
W skład Komisji Konkursowej weszli m.in.: dr Milena Kindziuk, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
autorka biografii ks. Jerzego Popiełuszki oraz
Marianny Popiełuszko; ks. prof. Jan Sochoń,
znawca życia i twórczości bł. ks. Jerzego, wykładowca UKSW; ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz z komisji kanonizacyjnej trwającego
procesu ks. Jerzego, wykładowca UKSW.
Druga część finału odbyła się w kościele pw.
św. Stanisława Kostki, w którym ks. Jerzy pracował do swojej śmierci. Organizator umożliwił
zwiedzanie muzeum ks. Jerzego i oddanie się
refleksji i modlitwie przy jego grobie. Następnie
uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej odprawianej przez ks. prof. Józefa Naumowicza.
Po jej zakończeniu ogłoszono nazwiska laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
Uczennica naszego Gimnazjum Marta Moskwa zdobyła II miejsce w tym konkursie, otrzymując dyplom laureata, pamiątkowy medal
i cenne nagrody.
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Co słychać w Bastionie
Tekst i Foto: Bastion

n Nowodworski Klub Sportów Walki „Bastion” jest stowarzyszeniem, do którego należą pasjonaci sztuki walki. Działalność
klubu opiera się na organizowaniu treningów, a także na szkoleniu zawodników, którzy rywalizują na turniejach sportów
walki rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.
ce, proste elementy samoobrony, takie jak
uwolnienia z uchwytów, obrona przed uderzeniami itp. Zajęcia w każdej szkole trwały po kilka tygodni, a cały kursu trwał około dwóch
miesięcy. Łącznie w kursie wzięło udział ponad 200 dzieci w różnym wieku.
Celem zajęć było zapoznanie dzieci i młodzieży z kulturą sztuk walki, a także z charakterem treningów Taekwon-do. Instruktorzy
przekazywali wiele informacji na temat etyki
i zasad panujących na typowych treningach
sportów walki. Kurs wprowadził dzieci w świat
dalekowschodniej kultury, która dla wielu osób
była zupełnie obca. Techniki samoobrony prezentowane na kursie zapewne pozytywnie
Członkowie klubu chętnie angażują się
w działalność społeczną poprzez organizację
inicjatyw skierowanych do mieszkańców Nowego Dworu. Ostatnim projektem klubu był kursu samoobrony dla uczniów nowodworskich
szkół. Instruktorzy z klubu, w asyście nauczycieli, prowadzili treningi Taekwon-do. Inicjatywa
była realizowana na zasadach wolontariatu.
Instruktorzy prowadzili treningi jako ochotnicy,
a dzieci mogły przystąpić do kursu bez ponoszenia kosztów. Do inicjatywy przystąpiły cztery
szkoły: Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa
nr 5 im. J. Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Górce
oraz Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy.
Dyrektorzy szkół bardzo optymistycznie odnieśli się do pomysłu urozmaicenia zajęć
przez naukę sztuk walki. W każdej szkole wytypowano klasy, które wzięły udział w kursie samoobrony. Każda klasa odbyła serię
treningów. Dzieci uczyły się podstaw technik
Taekwon-do, wykonywały ćwiczenia typowe
dla sportów walki, a poznane uderzenia mo-
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gły przetestować na specjalnych tarczach.
Program szkolenia zawierał trening uderzeń,
techniki kopnięć, naukę poruszania się w wal-

wpłyną na poczucie pewności siebie wielu
dzieci. Elementy Taekwon-do trenowane podczas zajęć są dobrą podstawą, aby rozwijać
swoje umiejętności i czuć się bezpieczniej.
Kurs samoobrony organizowany przez klub
„Bastion” mógł się odbyć dzięki wsparciu
władz Urzędu Miasta i dyrektorów z nowodworskich szkół. Instruktorzy otrzymali dużą pomoc w organizacji kursu zarówno
od pracowników Urzędu Miasta, jak również
od władz szkół i nauczycieli.
Inicjatywa została pozytywnie oceniona
przez rodziców, a dzieci chętnie uczestniczyły
w treningach, które zawsze miały dużą frekwencję. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego instruktorzy klubu Bastion
planują powtórzenie tej inicjatywy we wrześniu i październiku.
www.nowydwormaz.pl
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PUKS w pierwszym półroczu 2017
Tekst i Foto: Marian Kmieciński

n Grają w piłkę i biegają na orientację
Szkoleniem w klubie objętych jest ponad 100 zawodników i zawodniczek. W trzech
drużynach prowadzone jest podstawowe
szkolenie piłkarskie. Okres szkolenia trwa dwa
lata, po jego zakończeniu zespoły przekazywane są do Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nabór odbywa się zawsze we
wrześniu.
Obecnie szkoleniem podstawowym zajmują się: Adrian Zaremba i Michał Drewnowski.
Zespół Michała, rocznik 2009, od lipca będzie
przekazany w struktury NOSiRu.
Od września w klubie trenuje zespół piłki nożnej dziewcząt. Trudnego zadania przygotowania drużyny do rozgrywek podjął się trener
Wojciech STECYNA.
Podstawowym celem w szkoleniu piłkarskim jest opanowanie podstawowych elementów
technicznych
niezbędnych
w dalszym szkoleniu już w Nowodworskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Bardzo ważne jest organizowanie treningów
w pobliżu miejsca zamieszkania, gdyż wielu rodziców nie miałoby możliwości dowożenia
swoich dzieci na treningi na obiekty NOSiR-u.
Inny cel stawiają sobie biegacze na orientację. Działająca od 22 lat w Nowym Dworze
sekcja Biegu na Orientację zawsze osiągała
zadowalające wyniki. W Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego corocznie,
od 1999 roku, zdobywała punkty. Biegacze
na orientację wielokrotnie reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów.
Agnieszka Grzelak miała zaszczyt trzykrotnie
brać z powodzeniem udział w tych Mistrzostwach i zdobyć złoty medal w biegu sztafetowym. Czterokrotnie reprezentowała Polskę

w tych zawodach Zuzanna Wańczyki też wywalczyła brązowy medal.
W tym roku Zuzanna Wańczyk i Dagmara
Dominiak zostały powołane do Reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu
na Orientację.
Kwalifikacja dwóch juniorek z PUKS Młode
Orły jest ogromnym sukcesem zawodniczek
i sztabu szkoleniowego. Obie zawodniczki
awans wywalczyły po kilku etapowych zmaganiach i wykazaniu swoich przewag sportowych na konkurentkami.
W rozegranych w tym roku Mistrzostwach
Polski w długodystansowym biegu na orientację złoto wywalczyła Zuzia Wańczyk, Daga
Dominiak ten morderczy wyścig ukończyła
na doskonałym piątym miejscu.
Kolejne Mistrzostwa Polski w sprinterskim
biegu na orientacje rozegrano 4 czerwca
w Lublinie. Zuzia Wańczyk ponownie okazała
się bezkonkurencyjna, Mastersi dorzucili do tego dorobku kolejne trzy medale.
Bardzo ważnymi zawodami są Klubowe Mistrzostwa Polski /KMP/. Po ich rozegraniu najlepszych osiem klubów jest zaliczanych
do I ligi, kolejne 12 tworzy II ligę.
Tegoroczne KMP, rozegrane w Pabianicach w dniach 21–22 maja, zespół PUKS Młode Orły ukończył na VIII miejscu i uzyskał status
klubu I-ligowego.
Dla najmłodszych oprócz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików bardzo ważny
jest start w Pucharze Najmłodszych, nieoficjalnie nazywany Mistrzostwami Polski. W tym roku złoty medal w biegu klasycznym
w kategorii trzynastolatek K13 zdobyła Maja
Majewska. Bardzo dobrze zaprezentowała się

w K14 Oliwia Zieliska. Rewelacyjnie biegali najmłodsi.
Sekcja BnO PUKS Młode Orły w tym roku
w dniach 1–3 maja organizowała trzyetapowe
międzynarodowe zawody w biegu na orientację Grand Prix Mazowsza. W tych zawodach
wystartowało 435 zawodników, udział wzięli zawodnicy z Francji, Szwecji, Rosji i Ukrainy. Pierwszy etap rozegrano w Twierdzy Modlin. Podczas
trzeciego etapu po raz pierwszy w Polsce elita
miała do zaliczenia 100 punktów kontrolnych.
Zespół organizacyjny tych zawodów, którym
kierował Adam Szmulkowski, spisał się doskonale. Bardzo dobre mapy, ciekawe trasy, dobrze zorganizowane centrum zawodów
spotkały się z pozytywną oceną uczestników.
W drugim półroczu klub czekają kolejne
ambitne zadania. Dalsze szkolenie podstawowe drużyn piłki nożnej i ewentualny nabór
do zespołu rocznika 2011.
Udział sekcji BnO w zawodach w lipcu: Puchar Wawelu (w dniach 5–9), O-Games (25–
27), Limanowa Cup (25–31). W sierpniu
w dniach 12–20 zgrupowanie sportowe w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzików połączone ze startem w Pucharze Bałtyku i Grand
Prix Pomorza. To wszystko w wakacje.
Wrzesień i październik to Mistrzostwa Polski
w biegu klasycznym i sztafetowym oraz Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym
i nocnym.
Ponadto Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików, Mistrzostwa Mazowsza, Warszawska Olimpiada Młodzieży. PUKS Młode Orły
w dniach 2–3 września będzie organizatorem
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegu
klasycznym i sprinterskim.

Daga Dominiak na trasie jednego z ważnych startów

www.nowydwormaz.pl
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Dorota Borowska Mistrzynią
i Wicemistrzynią Europy w kajakarstwie
Tekst i Foto: Mariusz Szałkowski – trener sekcji kajakowej NOSiR, trener kadry
narodowej kanadyjkarek

n Zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR Dorota Borowska została Mistrzynią
Europy w C-1 200 m i Wicemistrzynią w kategorii U-23 podczas Mistrzostw Europy
Juniorów i U-23 (U-23 to grupa młodzieżowa do lat 23), rozgrywanych na torze
w Belgradzie w dniach 22–25 czerwca 2017 roku.

Fakty Nowodworskie
Kurpiewskim i Izabeli Dylewskiej, która sięgnęła po najwyższe europejskie laury.
Drugą zawodniczką sekcji kajakowej NOSiR, która bardzo udanie wystartowała w Mistrzostwach Europy Juniorów w Belgradzie, jest
Klaudia Szulecka. Zajęła ona bardzo dobre 6
miejsce w finale A. Klaudia jest juniorką z najmłodszego rocznika i kolejną szansę walki
o medale ME w kategorii Juniorek będzie miała już za rok. Dobra postawa i bardzo dobre
wyścigi w wykonaniu naszej młodej zawodniczki wskazują na bardzo duży potencjał
na najbliższe lata.
Miłym akcentem podczas powrotu naszej
mistrzyni do domu były gratulacje, jakie złożyła jej załoga samolotu. Szefowa pokładu wręczyła Dorocie szampana, a przez cały lot miła
obsługa częstowała nasze dziewczyny smakołykami.
Na lotnisku w Warszawie czekała nas jeszcze jedna niespodzianka: witał nas dyrektor
NOSiR-u pan Krzysztof Kapusta z kwiatami dla
zawodniczek. Następnego dnia odbieraliśmy
gratulacje i bukiety róż od władz naszego miasta. Na poczęstunek specjalnie dla naszych
zawodniczek piekarnia „Kołacz” przygotowała pyszny tort ze zdobieniem w kształcie kanadyjki. Dziewczyny na chwilę mogły zapomnieć
o diecie:)

To bardzo duży sukces tej młodej zawodniczki. Dorota ma już na koncie medale Mistrzostw Europy, ale tylko brązowe, więc teraz
ma już komplet. Mistrzostwo Europy na dystansie olimpijskim i pokonanie zawodniczek Białorusi, Rosji i Ukrainy – trzech potęg
w konkurencji kanadyjek – umocniło pozycję
naszej zawodniczki w światowej czołówce.
Dorota wywalczyła również srebrny medal
na dystansie C-1 500 m, ustępując jedynie
Ukraince. 500 m nie jest dystansem olimpijskim
i naszym głównym celem było 200 m – dystans
sprinterski, który Dorota popłynęła perfekcyjnie i bardzo szybko, uzyskując czas 48 sek.
Zdobywając złoty medal Mistrzostw Europy,
Dorota na trwałe zapisała się w historii polskiego sportu. Jest kolejną zawodniczką z Nowego Dworu Mazowieckiego, po śp. Wojtku
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