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TEMAT NUMERU
trwa inwentaryzacja źródeł 
ciepła! wypełnij ankietę!

W listopadzie na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego rozpoczęła się in-
wentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Miasto realizuje to zadanie dzięki 
wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.            str. 2
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FAKTY NOWODWORSKIE

Trzymacie w rękach ostatnie w tym 
roku wydanie Faktów Nowodworskich. Po 
raz kolejny apelujemy w nim o wsparcie 
działań miasta przy inwentaryzacji źródeł 
ciepła. Walka o czyste powietrze to walka 
o nasze zdrowie. Wewnątrz wydania pona-
wiamy również materiały informacyjne nt. 
czystego powietrza. 

W związku z ograniczeniami związany-
mi z pandemią koronawirusa publikujemy 
szereg przydatnych informacji nt. funk-
cjonowania urzędu i instytucji miejskich, 
a także informacje o realizowanych przez 
Miasto zadaniach. 

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu 
Mazowieckiego, 

Nadchodzi koniec roku. Roku niezwy-
kłego, trudnego, naznaczonego pande-
mią COVID-19.  Mam nadzieję, że wszel-
kie problemy i niedogodności związane 
z pracą, nauką zdalną i zdrowiem prze-
miną wraz z początkiem nowego roku. 
Informacje płynące ze świata dotyczące 
szczepionek na COVID-19 dają na to dużą 
nadzieję.  

Zbliża się najpiękniejszy, magiczny 
czas w roku jakim są Święta Bożego Na-
rodzenia. Życzę wszystkim Państwu dużo 
zdrowia, spokoju, wiary i miłości. Niech 
świętowanie przyjścia na świat Zbawiciela 
będzie dla Was i Waszych Najbliższych źró-
dłem optymizmu i pozytywnej  energii na 
cały przyszły rok. 

Od Redakcji

www.nowydwormaz.pl
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W ykonawcą zadania jest poznańska firma Ekolog Sp. z o.o. i to wizyt ankieterów 
tego wykonawcy spodziewać się mogą właściciele indywidualnych źródeł ciepła 

na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Z uwagi na 
stan zagrożenia epidemiologicznego mieszkańcy mają 
możliwość wypełnienia ankiet bezpośrednio u ankietera, 
ale również korespondencyjnie oraz poprzez aplikację 
on-line, którą wszyscy zainteresowani mogą znaleźć pod 
linkiem: https://www.interankiety.pl/i/gLEYe5yL

Udział w badaniu dla posiadaczy indywidualnych źródeł 
ciepła jest obowiązkowy. Odmowa wypełnienia ankiety trak-
towana będzie jako fakt posiadania pieca pozaklasowego ze 
wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z zapisów 
mazowieckiej Uchwały Antysmogowej.

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego od lat poma-
gają mieszkańcom w pozbywaniu się najbardziej trujących 
pieców. W latach 2018 i 2019 miasto podpisało 126 umów 
na wymianę pieców węglowych na gazowe (lub opala-
ne biomasą), przy czym wartość wsparcia finansowego 
dla mieszkańców sięgnęła kwoty  
655 550 zł. Niezależnie od tego mia-
sto rozbudowuje również system 
monitoringu jakości powietrza, tak 
aby mieszkańcy mieli wiedzę na 
temat tego jako skuteczne są nasze 
wspólne wysiłki. 

Zdanie pn. „Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie miasta Nowy Dwór Mazo-
wiecki zrealizowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020”.
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szanowni Państwo,
informujemy, że do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia w funk-
cjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 Bezpośrednia obsługa mieszkańców prowadzona jest jedynie w Urzę-

dzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich. W USC jedno-
cześnie obsługiwana może być jedna osoba, a w Wydziale Spraw Oby-
watelskich dwie osoby.

 każda osoba wchodząca do Urzędu będzie musi mieć zasłonięty nos 
i usta, a także zdezynfekować ręce. Zachęcamy do kontaktu telefonicz-
nego, wiadomości e-mail i korzystania z platformy e-PUAP.

 Przypominamy, że część spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 
i Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić zdalnie:

l Urząd stanu cywilnego, tel. 22 51 22 271, 22 51 22 272

1. Poprzez https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/...  
można złożyć:

 – wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu 
cywilnego,

 – wniosek o wydanie zaświadczenia  
o stanie cywilnym,

 – zgłoszenie urodzenia dziecka.
2. Poprzez https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta można złożyć:
 – wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego,
 – wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
 – wniosek o zmianę imienia i nazwiska.
UWAGA: Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opa-
trzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy po-
mocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wyko-
rzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada 
walor dokumentu urzędowego.

l Wydział spraw Obywatelskich, tel. 22 51 22 261, 
e-mail: maria.stawicka@nowydwormaz.pl

1. Dowody osobiste:
 https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty...
2. Zameldowanie
 Sprawy związaną z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dłuż-

szy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: 
https://www.gov.pl/.../zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub...
3. Działalność gospodarcza
 Przedsiębiorców zachęcamy do składania wniosków do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej drogą elektronicz-
ną za pomocą profilu zaufanego (bez konieczności przychodzenia do 
Urzędu Miejskiego). Wnioski do CEIDG w formie elektronicznej można 
załatwić za pośrednictwem strony: www.ceidg.gov.pl

l sprawy społeczne i karta dużej Rodziny, 
tel. 22 51 22 163 oraz 22 51 22 162.

Aby otrzymać kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie od-
powiadającej miejscu zamieszkania: https://www.gov.pl/web/rodzina/
gdzie-zlozyc-wniosek
Wniosek o przyznanie karty Dużej Rodziny można również złożyć 
elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej 
Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Wypełniony wniosek można złożyć do przygotowanej urny przy wejściu 
do Urzędu.

l Wydział Gospodarki nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego:

* Sprzedaż lokali mieszkalnych, przekształcenie prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności – Miasto, podziały i numeracja nierucho-
mości – tel. 22 51 22 213, tel. 22 51 22 214

* Dzierżawa, planowanie przestrzenne (wydawanie wypisów 
i wyrysów z planu oraz zaświadczeń o obszarze rewitalizacji)  
tel. 22 51 22 212

* Sprzedaż lokali mieszkalnych 
– Modlin Twierdza tel. 22 51 22 215
* Sprzedaż i nabywanie nieruchomości, przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności – Osiedle Młodych –  
tel. 22 51 22 216

l Wydział Gospodarki komunalnej

* Gospodarka komunalna: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=633
e-mail: marta.sotowicz@nowydwormaz.pl, 
tel. 22 51 22 198
1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi (ePUAP),
 (druk pobiera się ze strony miasta i wysyła w sprawach ogólnych ePU-

AP-em podpisując się profilem zaufanym),
2. zgłoszenie reklamacyjne dotyczące braku odbioru odpadów:
marta.sotowicz@nowydwormaz.pl.
* Mieszkalnictwo: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=159476,  
e-mail: lidia.neuman@nowydwormaz.pl, tel. 22 51 22 193
1. wnioski zainteresowanych o przyznanie mieszkania komunalnego,
2. pisma i wnioski ogólne,
3. sprawy bieżące mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych.
 Inne (zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną): 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=808,
* zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego,  
e-mail: sebastian.nowakowski@nowydwormaz.pl, tel. 22 51 22 142
* Drogi Gminne: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=189087, e-mail: 
agnieszka.grzelak@nowydwormaz.pl, tel. 22 51 22 194
1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
2. zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruk-

tury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego,

3. zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego,

4. zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
5. zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej,
6. wnioskowanie o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowe-

go dla osób niepełnosprawnych,
7. zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu 

dróg,
8. zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników gminnych.
* Ochrona Środowiska: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=665
e-mail: malgorzata.kielbasinska@nowydwormaz.pl, tel. 22 51 22 195
1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
2. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
3. wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła.

l sprawy Wojskowe – tel. 22 51 22 251

* Przyjmowanie wniosków ws. zwrotu utraconego wynagrodzenia/do-
chodu w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych. 
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=71152

l miejski konserwator Zabytków, tel. 22 51 22 107, 728 474 584, 
e-mail: marek.przezdziecki@nowydwormaz.pl

 Liczba klientów przebywających jednocześnie w Urzędzie pozostanie 
ściśle ograniczona. Nad tą kwestią, przy wejściu do Urzędu czuwać bę-
dzie pracownik dozoru i Straż Miejska. Prosimy o zrozumienie sytuacji 
oraz o sukcesywne załatwianie spraw.

 Pisma do Burmistrza Miasta i Urzędu Miejskiego można składać do 
specjalnie przygotowanej urny, ustawionej przy wejściu do Urzędu. 
Uwaga! Dokumenty będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA OD-
BIORU.

 W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 

 tel. 22 51 22 000, 22 51 22 222, 
 e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl

ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu Miejskiego! TeksT I FoTo RED.
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dalsze prace renowacyjne na cmentarzu w twierdzy Modlin! TeksT I FoTo  WYDZIAł PROjEkTóW 
INFRASTRUkTURALNYCh

Obecnie odtwarzamy historyczny układ alej cmentarnych, w tym 
aleję zasłużonych. Prowadzić będzie od kwatery bohaterów 

wojny polski-bolszewickiej do mauzoleum płk. Edwarda Malewicza, 

który wsławił się w walkach na przedpolu Twierdzy 
Modlin w sierpniu 1920 r. jego symboliczne mauzo-
leum również zostanie poddane renowacji. Nowe 
krzyże i nasadzenia, a także wyrównanie i wyczysz-
czenie obrzeży betonowych obejmą kwatery m.in. 
żołnierzy poległych i zmarłych w 1920 r., w tym 
jednej sanitariuszki ze szpitala wojskowego w Modlinie. W Twierdzy 
Modlin nie mogliśmy jednak zapomnieć także o mogiłach Obrońców 
Modlina z 1939 r. 
Wszystkie kwatery na cmentarzu zostaną odnowione, a w miejscach 
zniszczonych krzyży, lub tam gdzie ich nie było, postawione zostaną 
specjalnie zaprojektowane nowe, przypominające w formie krzyż Wa-
lecznych. Takie krzyże dowódca obrony Modlina gen. Wiktor Thommee 
wręczał wielu bohaterskim Obrońcom tuż przed kapitulacją Twierdzy.
Prace na cmentarzu odbywają się w ramach przygotowanych przez 
miasto dwóch projektów, które uzyskały dofinansowanie z Minister-
stwa kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 
Groby i cmentarze wojenne w kraju.

poszerzony zakres remontu budynków komunalnych TeksT  RED. FoTo INTERNET 

Miasto zleciało dodatkowo wykonanie węzła cieplnego oraz 
instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. 29 Listopada 114. 

Obecnie trwa postępowanie przetargowe. To kolejne działanie jakie 
podejmują władze miasta mające na celu ochronę środowiska, ogra-
niczającą niską emisję.

n Trwa rewitalizacja 20 budynków komunalnych w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, poszerzony został zakres prac.

n W ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki kontynuuje zeszłoroczne prace reno-
wacyjne na cmentarzu wojennym Twierdzy Modlin.
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24 listopada 2020 r. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego 
jacek kowalski, starosta Powiatu Nowodworskiego krzysztof 

kapusta oraz dyrekcja szpitala podpisali umowę, na mocy której Miasto 
przekazało 200 tys. zł na remonty i funkcjonowanie placówki. 
kilka dni wcześniej szpital otrzymał od Miasta 10 szt. pulsoksy-
metrów. 

Pojazd o wartości 699 870 zł, zgodnie z umową został dostar-
czony na początku grudnia 2020 roku.

Nowoczesna śmieciarka jest zbudowana na podwoziu marki Re-
nault z silnikiem wysokoprężnym przyjaznym dla środowiska, 
spełniającym normy emisji spalin EURO VI. Pojazd jest wyposażo-
ny w zabudowę włoskiej firmy Farid Industrie S.P.A model T1 plus 
o pojemności 21m³.

Po wielu przeciwnościach proceduralnych i formalnych Miasto 
podpisało umowę z firmą BUDIMPOL Spółka z o.o. na realizację 

założeń trzech projektów unijnych, z których przyznano dofinansowanie. 
W poniedziałek 23 listopada 2020 roku do budynku kasyna Oficer-
skiego w Modlinie Twierdzy został wprowadzony wykonawca robót. 
Zabytkowy budynek zostanie kompleksowo zmodernizowany. Wy-
mienione bądź odrestaurowane zostaną wszystkie okna i drzwi. Po-
jawi się nowy system ogrzewania i wentylacji, a także instalacja elek-
tryczna i wodno-kanalizacyjna. 
Wszystkie pomieszczenia oraz elewacja budynku przejdą komplekso-
wy remont. Budynek zyska windę.
Po zakończeniu inwestycji w obiekcie powstanie m.in. restauracja, ki-
no-teatr, centrum informacji turystycznej, świetlica socjoterapeutycz-
na. Otoczenie obiektu zostanie uporządkowane, pojawią się elementy 
małej architektury, a także carska stylowa altana, plac zabaw i boisko 
do gry w bule. Wymieniona zostanie nawierzchnia drogi dojazdowej, 
chodników i parkingu. Prace odbywają się w związku z realizacją pro-
jektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Wykonawcą robót 
jest firma BUDIMPOL Sp. z o.o. z Warszawy. Zgodnie z zawartą umową, 
prace mają zakończyć się do dnia 30 września 2022 roku.

Miasto kontynuuje remont gko! TeksT I FoTo RED.

Miasto wspiera nowodworski szpital! TeksT I FoTo RED.

Dokładnie w 102. rocznicę tego ważnego wydarzenia, Burmistrz 
jacek kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim krzysztofem Bisialski oraz Mariusz Ziółkowski radny Po-
wiatu Nowodworskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka józefa 
Piłsudskiego oraz na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy. 
Tegoroczne obchody ze względu na ograniczenia związane z pande-
mią COVID-19 miały symboliczny, skromny charakter. 

w rocznicę odzyskania niepodległości! TeksT I FoTo RED.

nowa śmieciarka dla Mzo TeksT I FoTo RED.

n Do Miejskiego Zakładu Oczyszczania trafiła fabrycznie nowa 
śmieciarka.

n Miasto nieustająco wspiera Nowodworskie Centrum Me-
dyczne zakupując sprzęt medyczny jak również przekazując 
środki finansowe na funkcjonowanie i remont placówki. 

n 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. n Mamy dobre wieści dotyczące rewitalizacji dawnego Kasy-
na Oficerskiego. 
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Miesięcznik Samorządowy 

Poza sportową rywalizacją ideą wyda-
rzenia było upamiętnienie Bohate-

rów wydarzeń z 1920 roku.
Zawody odbyły się na dystansie 1920 m 

oraz 5 km, zorganizowane zostały także biegi 

dziecięce. Serdecznie gratulujemy uczestni-
kom i zwycięzcom biegów, a także organiza-
torom za wspaniałą inicjatywę łączącą sport 
i pamięć o narodowej historii.

n

n 20 września 2020 roku pod patrona-
tem Starosty Nowodworskiego dzie-
siątki biegaczy wzięły udział w III Biegu 
Rodziny Zakroczymskiej – Bohaterom 
Bitwy Warszawskiej 1920, 100% sportu, 
0% alkoholu.

pobiegli ku pamięci bohaterów TeksT ZESPół PROMOCjI I SPRAW SPOłECZNYCh STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECkIM 
FoTo: STOWARZYSZENIE PAMIęć I SPORT

list starosty nowodworskiego do pracowników nowodworskiego centrum Medycznego

Szanowni Pracownicy Nowodworskie-
go Centrum Medycznego

jeszcze rok temu nikt się nie spodziewał, 
że przyjdzie nam żyć w czasach pandemii.

jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, źli na 
obecną sytuację. To są normalne reakcje 
na to, co dzieje się wokół nas. 

Na pierwszej linii tych różnych emocji 
stoicie WY – pracownicy służby zdrowia. 
Musicie radzić sobie nie tylko z cierpieniem, 
strachem i zdenerwowaniem pacjentów, 
ale także z niewidzialnym wrogiem. 

Mam świadomość, że nie jest Wam 
łatwo. Często jesteście u kresu wytrzyma-
łości psychicznej i fizycznej. Ale gdyby nie 
WY, los pacjentów, którym może zostać 
każdy z nas, byłby przesądzony. To Wy da-
jecie chorym szansę na zdrowie a nawet 
życie. 

Nie każdy ma predyspozycje, aby być 
pracownikiem służby zdrowia. W tym za-
wodzie oprócz dużej wiedzy, która jest 
bezcenna, trzeba mieć pokłady empatii, 

siły, chęci niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi – to jest niezwykły dar. 

Informacja, o przekształceniu naszego 
szpitala w szpital jednoimienny, wzbudzi-
ła w nas wszystkich niepewność, nieza-
dowolenie, strach o zdrowie własne oraz 
bliskich. Niniejsza decyzja wywołała mój 
niepokój o cały personel pracujący w No-
wodworskim Centrum Medycznym. Ale 
po całej gamie odczuć, które mi towarzy-
szyły przyszła determinacja i wiara, że cały 
wspaniały zespół, który tworzycie podoła 
temu wyzwaniu. 

Żadne słowa nie wyrażą wdzięczności, 
które składam w imieniu mieszkańców po-
wiatu nowodworskiego. jesteśmy z Wami. 

Z poważaniem, 
Starosta Nowodworski 
/-/ krzysztof kapusta

Na IV piętrze budynku swoją siedzibę 
będzie miała Poradnia Psychologicz-

no-Pedagogiczna.

Realizacja inwestycji trwała od 10 czerw-
ca do 13 listopada br. W ramach prac wyre-
montowano IV piętro budynku – wykonano 
roboty budowlane, sanitarne, elektryczne 
i teletechniczne. Ponadto, dokonano general-
nego remontu bocznej klatki schodowej oraz 
pomieszczeń na parterze.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębior-
stwo handlowo-Usługowe BUDEX krzysztof 
Skrzypczyński z siedzibą w łomiankach, a cał-

kowity koszt zadania to ok. 800 tys. zł. Wraz 
z wykonawcą prac w odbiorze technicznym 
uczestniczył Wicestarosta Nowodworski Paweł 
Calak, a także pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace 
związane z przenoszeniem do nowej lokali-
zacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
która dotychczas swoją siedzibę miała przy  
ul. Bohaterów Modlina.

n 20 listopada br. dokonano odbioru 
zadania pn. Remont budynku użytecz-
ności publicznej przy ul. Chemików 6 
w Nowym Dworze Mazowieckim w celu 
dostosowania go do potrzeb jednostek 
organizacyjnych powiatu nowodwor-
skiego.

nowa siedziba poradni psychologiczno – pedagogicznej TeksT I FoTo ZESPół PROMOCjI I SPRAW SPOłECZNYCh 
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECkIM

zwycięzcy biegu bieg rodziny zakroczymskiej uczestnicy biegu
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FAKTY NOWODWORSKIE

W związku z zagrożeniem koronawirusem 
dostęp do bezpośredniej obsługi w Staro-
stwie Powiatowym w Nowym Dworze Ma-
zowieckim jest do odwołania ograniczony.

JAk ZAŁATWIĆ sPRAWĘ 
W sTARosTWIe W CZAsIe ePIDeMII:

     eLekTRoNICZNIe: 
sekretariat@nowodworski.pl, epuap.gov.pl
Wnioski do pobrania znajdziesz w Poradni-
ku klienta https://www.bip.nowodworski.
pl/91,poradnik-klienta
Możesz do nas napisać pytanie jak załatwić 
sprawę. jeśli masz gotowe pismo lub wnio-
sek, prześlij jego skan lub dokument podpi-
sany elektronicznie.

TeLeFoNICZNIe: 
     22 765 32 00, 765 32 90

Zadzwoń i zapytaj, w jaki sposób i w jakim 
terminie może być załatwiona Twoja sprawa. 

jeśli tego wymaga Twoja sprawa, możesz 
telefonicznie ustalić termin, w którym za-
pewnimy Ci bezpieczne bezpośrednie za-
łatwienie sprawy w naszym Tymczasowym 
Punkcie Podawczym.

     PRZeZ skRZYNkĘ PoDAWCZĄ  
LUB PoCZTĘ:

Przy wejściu głównym do Starostwa umiesz-
czona została skrzynka, z której codziennie 
odbierana jest korespondencja. Rejestrowa-
na jest w naszym systemie kancelaryjnym po 
24 h od umieszczenia. Wrzuć do niej swoje 
pismo. jeśli chcesz mieć papierowe potwier-
dzenie, poinformuj nas o tym i podaj adres 
e-mail. Wyślemy je niezwłocznie po zareje-
strowaniu pisma.

Wyślij pismo pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1B,  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

     PŁATNoŚCI:
Punkt kasowy w Starostwie jest nieczynny. 
Wszelkie opłaty możesz dokonać przele-
wem internetowym, w banku lub na poczcie.

     DosTeP Do BUDYNkU:
Wejścia do budynku są zamknięte dla osób 
z zewnątrz. jeśli ustaliłeś jednak termin i go-
dzinę z pracownikiem wydziału, w którym 
załatwiasz sprawę, umożliwimy Ci bezpiecz-
ne wejście do holu głównego gdzie odbie-
rzesz dokumenty.

     PRZeMYŚL CZY TWoJA sPRAWA  
JesT PILNA:

Pracownicy realizują swoje obowiązki 
w sposób regularny i są do Twojej dyspozy-
cji we wszystkich ważnych sprawach. jeżeli 
Twoja sprawa może poczekać, zastanów 
się czy nie możesz podarować nam czasu 
na załatwienie spraw bardzo pilnych. Oso-
by w potrzebie będą Ci bardzo wdzięczne.  
My także.

informacja o pracy starostwa TeksT ZESPół PROMOCjI I SPRAW SPOłECZNYCh STAROSTWO 
POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECkIM

Powiat Nowodworski pozyskał grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 5.2 Działania projakościowe 
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wyso-
kiej jakości usług zdrowotnych). Pozyskane środki w wysokości 38 255,12 zł są przeznaczone na dodatki do wyna-
grodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej 
im. Jana Pawła II w Nasielsku oraz zakup środków 
ochrony osobistej i  dezynfekcji dla personelu.

kolejny grant dla powiatu TeksT ZESPół PROMOCjI I SPRAW SPOłECZNYCh STAROSTWO 
POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECkIM
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Miesięcznik Samorządowy 

Projekt Pani Anny Małeckiej – radnej powiatu nowodworskiego 
zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zdobył 1033 

głosy, zajmując 10 miejsce, które zapewnia środki na jego realizację!

W ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wo-
jewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki” cztery 
istniejące przejścia dla pieszych w ul. Wojska Polskiego, zostaną do-
świetlone, co bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego.

Serdecznie gratulujemy Pani Annie pomysłu i determinacji 
i dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy!

n

n Cztery przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego 
zostaną doświetlone. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, a autorką zgłoszonego 
projektu jest radna powiatu nowodworskiego – Anna Małecka.

przejścia dla pieszych w ul. wojska polskiego  
zostaną doświetlone!

TeksT I FoTo RED

POCHWAL SIę 
SWOIM 

SZCZęŚCIEM!

NOWI NOWODWORZANIE I NOWODWORZANKI TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Oskar Gagolewski ur 19 czerwca 2020 r. Pola Krysztofiak ur 16 września 2020 r.

Szanowni Państwo, w celu ułatwienia komunikacji z jednostkami Policji na terenie 
całego kraju, uruchomiony został portal Policja e-usługi.
 W ramach projektu policyjnych e-usług dostępna jest Centralna Książka Telefo-
niczna online, za pomocą której połączymy się z policjantem przez telefon lub po-
przez rozmowę wideo. Dzięki CKT znajdziemy również najbliższą jednostkę policji.
 Co ważne, portal euslugi.policja.pl powstał z myślą o osobach z niepełnospraw-
nościami tj. o osobach głuchych i słabo słyszących, posługujących się językiem 
migowym. Z tego względu na portalu przez pięć dni w tygodniu w godzinach  
8:00 – 20:00 dostępni są tłumacze migowi online. Strona jest dostosowana także 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych lub słabo widzących, a tak-
że niepełnosprawnych intelektualnie.
 Kolejnym elementem wprowadzonych usług jest Child Alert, czyli system poszu-
kiwania zaginionych dzieci.
 Ponadto w ramach projektu uruchomiony został nowy numer kierunkowy do 
policji: 47. Usługi dostępne na portalu nie są przeznaczone do zgłoszeń alarmowych 
– w przypadku pilnej potrzeby uzyskania pomocy lub interwencji policji korzystaj-
my z numeru 112.
 Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: 
https://euslugi.policja.pl/eu/o-projekcie/3,O-projekcie.html
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Nazwa ulicy pochodzi od istniejących 
tu jeszcze w XVIII i XIX wieku zakła-

dów sukienniczych, zakładanych przez nie-
mieckich kolonizatorów. W XX wieku, nazwa 
ulicy uległa zmianie, ale szczęśliwie wró-
ciła do historycznego brzmienia. To jedna 
z najdłuższych ulic w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, biegnąca równolegle ze wschodu 
na zachód, wzdłuż wałów nadnarwiańskich. 
Spokojna i do niedawna trochę peryferyjna 
i biedna, z chaotyczną zabudową i niezbyt 
wyszukaną architekturą. 

Większa część ulicy leży właśnie w gra-
nicach układu urbanistycznego miasta, wpi-
sanego do rejestru zabytków województwa 
mazowieckiego pod nr 1067/740, decyzją 
z dnia 7 maja 1962 r. – układu będącego 
przykładem kompozycji urbanistycznej 
doby Oświecenia. Układ ten objęty jest 
prawną ochroną konserwatorską. Oznacza 
to, że wszelkie inwestycje, zarówno nowe 
jak i remonty czy przebudowy, a nawet 
umieszczanie szyldów reklamowych i urzą-
dzeń technicznych na obiektach (np. klima-
tyzatorów), realizowane w przedmiotowym 
obszarze muszą być obowiązkowo uzgad-
niane z konserwatorem zabytków i realizo-
wane pod jego ścisłą kontrolą.

Wraz z powołaniem Miejskiego konser-
watora Zabytków w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, rozpoczął się okres intensywnych 
działań zmierzających do zmiany charakteru 
i oblicza tej zaniedbanej ulicy. Bezpośred-
nim impulsem były zmiany własnościowe, 
które stworzyły szanse planowania nowych 
inwestycji przez właścicieli nabywanych 
nieruchomości. W okresie od 2014 roku na 
ulicy Sukiennej zostało zrealizowanych wie-
le nowych, interesujących i prestiżowych 
inwestycji, które istotnie przyczyniły się do 
poprawy wizerunku ulicy.

W pierwszej kolejności chciałbym zasy-
gnalizować Państwu zmiany, które zaszły na 
szczególnie prestiżowym odcinku ulicy Su-
kiennej, położonym przy Parku Wybickiego, 
między ulicami Tadeusza kościuszki i józefa 
Wybickiego. Na tym fragmencie ulicy jesz-
cze do 2018 roku funkcjonowały dwa sub-
standardowe budynki pod adresami Sukien-
na 34 i Sukienna 36/38.

Pod adresem Sukienna 34, do 2017 roku 
istniał stary i mocno już zniszczony, opusto-
szały, murowany budynek nie posiadający 
żadnej wartości zabytkowej (fot. nr  i nr 

). Inwestorzy mając pozwolenie na jego 
rozbiórkę, postanowili go jednak pozosta-
wić i częściowo rewitalizować, przebudo-

wując na funkcję mieszkalno-usługową. 
Zalecenia konserwatorskie określiły między 
innymi konieczność zachowania gabary-
tów budynku w tym wysokości kalenicy 
i dwuspadowego dachu, a także narzu-
ciły obowiązek wykorzystania parteru na 
usługi ogólnodostępne, nadanie budyn-
kowi nowoczesnego wystroju architekto-
nicznego oraz z uwagi na jego położenie 
na osi parku i zabytkowego kościoła przy  
ul. Warszawskiej, zachowanie w nim syme-
trii. Przedstawiony Projekt budowlany uzy-
skał pozytywna decyzję MkZ w NDM i został 
zrealizowany w latach 2017-2019. Powstał 
nowoczesny i elegancki budynek mieszkal-
ny, wielorodzinny z pomieszczeniami usłu-
gowymi na parterze, windą oraz miejscami 
parkingowymi na dziedzińcu i z bramą wjaz-
dową usytuowaną centralnie na osi budyn-
ku. Budynek „otworzył się” równocześnie na 
widok od strony wału przeciwpowodzio-
wego, spełniającego przecież rolę deptaka 
spacerowego. Wystrój budynku to dominu-
jące kolory bieli i grafitu – białe płyty okła-
dzinowe na elewacji i grafitowa blacha na 
rąbek stojący, położona na dachu budynku. 
Zrewitalizowany budynek tworzy naturalne 
zakończenie osi pięknego, urbanistycznego 
założenia biegnącego od zabytkowego ko-
ścioła Świętego Michała Archanioła z 1792 
roku, poprzez Park Wybickiego – aż do pół-
nocnej pierzei placu (fot. nr  i nr ).

Pod adresem Sukienna 36/38, do 2019 
roku istniał niewielki, murowany i opuszczo-
ny już budynek należący do miasta, nie po-
siadający żadnej wartości zabytkowej (fot. 
nr ). Rewitalizacja sąsiedniego budynku 
poszerzyła możliwości kształtowania nowej 
inwestycji, również na przedmiotowej nie-
ruchomości, w tym także budowy nowego 
budynku w tzw. „ostrej granicy” z sąsiednią 
zabudową. Nowy nabywca nieruchomości 
w 2018 roku przedstawił w oparciu o zalece-
nia konserwatorskie projekt zabudowy nie-
ruchomości budynkiem mieszkalnym wielo-
rodzinnym z usługami w parterze, który uzy-
skał akceptację MkZ w NDM i zezwolenie na 
budowę. Wkrótce rozpoczęła się realizacja, 
która dobiega już końca. Powstał elegancki 
budynek w granatowo-białej kolorystyce, 
dobrze harmonizujący z sąsiednią inwesty-
cją (przy ul. Sukiennej 34) i dopełniający pie-
rzeję ulicy Sukiennej na odcinku przy Parku 
Wybickiego (fot. nr  i nr ). Oba nowe 
zrealizowane budynki są dobrze widoczne 
i korzystnie prezentują się również od strony 
wału przeciwpowodziowego (fot. nr ). 

W kolejnych odcinkach „Faktów kon-
serwatorskich”, zaprezentujemy kolejne, 
przekształcone fragmenty ulicy Sukiennej, 
która stopniowo zyskuje nowe, eleganckie 
i nowoczesne oblicze, wpisujące się intere-
sująco w historyczną tkankę miasta.

n W kolejnym artykule Miejskiego Konserwatora Zabytków w prezentowanym cyklu 
„Faktów konserwatorskich” kontynuujemy naszą wirtualną podróż po Nowym Dworze 
Mazowieckim, której celem jest przybliżenie czytelnikom zmian, które dokonują się 
w naszym mieście, w obszarze inwestycji, realizowanych pod kontrolą Konserwatora. 
W tym numerze przeniesiemy się ponownie z Twierdzy Modlin do centrum miasta, czyli 
obszaru określanego jako układ urbanistyczny. Tym razem przyjrzymy się ulicy Sukien-
nej i zmianom jakie zaszły w jej wyglądzie na przestrzeni kilku ostatnich lat.

nowe oblicze ulicy sukiennej TeksT I FoTo DR, INŻ. ARCh. MAREk PRZEźDZIECkI MIEjSkI  
kONSERWATOR ZABYTkóW W NOWYM DWORZE MAZOWIECkIM
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W 1807 r. Napoleon zgodził się na 
utworzenie nowego tworu politycz-

nego – księstwa Warszawskiego. jego wład-
cą na zasadzie unii personalnej został król 
Saksonii Fryderyk August I  przybierając 
tytuł księcia warszawskiego. W tym samym 
roku rozpoczęto budowę Twierdzy. 7 czerw-
ca 1809 r. Fryderyk August wybrał się z wizytą 
na plac budowy. W wyjeździe chciała mu to-
warzyszyć żona – Maria Amalia Augusta, ale 
mąż zniechęcił ją do tej podróży. Przyczyną 
była – uprzejmość księcia. Przy okazji wizyty 
w Modlinie książę warszawski zatrzymał się 
na obiad w pałacu Gutakowskich w Górze. 
Dostojnego gościa podejmował hrabia Lu-
dwik z drugą żoną Marianną i córką Gabrielą 
Zabiełłową. Zgodnie z etykietą saską do stołu 
z monarchą mogli usiąść na jego zaproszenie 

i Gutakowski, i obie hrabiny. Gdyby w Górze 
zatrzymała się także małżonka władcy oprócz 
pary monarchów wspomniany posiłek mógł-
by spożyć przy tym samym stole jedynie go-
spodarz pałacu. Planując odwiedziny u Gu-
takowskich Fryderyk August świadomie nie 
zabrał ze sobą żony nie chciał robić przykrości 
właścicielkom Nowego Dworu. jak przebie-
gła górska wizyta księcia warszawskiego nie 
wiemy ale dzięki niej mamy pewność, że  
7 czerwca 1809 r. przez Nowy Dwór na pewno 
przejechał władca niepodległej Polski. jest to 
pierwszy i jedyny raz w historii naszego mia-
sta, gdy gościło ono, choć tylko przejazdem, 
polskiego monarchę. Po utracie niepodległo-
ści dość regularnie przez Nowy Dwór przejeż-
dżał car Mikołaj I, ale jego koronacji na króla 
Polski nasz kraj nie uznał.

W 1929 r. po raz pierwszy i zarazem przed-
ostatni, w Polsce międzywojennej, zorgani-
zowano konkurs Miss Polonia. Najpiękniejszą 
Polkę wybrał komitet pod przewodnictwem 
znanego lekarza-literata Tadeusza Boya Że-
leńskiego. jury, na które złożyli się rzeźbiarze, 
malarze i literaci zasiadło w warszawskim ho-
telu Polonia. Gdy mówimy o wyborach Miss 

każdy wyobraża sobie piękne kobiety w stro-
jach kąpielowych lub oryginalnych sukniach 
paradujące po scenie podczas eliminacji, 
a później podczas finału. I tu popełniamy błąd. 
Wstępne wybory, w przedwojennym kon-
kursie, dokonywane były na podstawie zdjęć 
kandydatek nadsyłanych do redakcji jego 
organizatorów – „Expressu Porannego” i „ku-
riera Czerwonego”. Fotografie zostały opubli-
kowane i na ich podstawie czytelnicy wybrali  
10 kobiet, które oceniać miało jury. Swoją foto-
grafię wysłała na ten konkurs również nowo-
dworzanka – helena Chwastowska . Miała 
wówczas 23 lata i najprawdopodobniej była 
najmłodszą córką Bolesławy i Franciszka ma-
szynisty kolejowego. Panna Chwastwska była 
rodowitą nowodworzanką, w naszym mieście 
jej rodzice się pobrali i tu urodziła się zarówno 
ona jak i jej dwie siostry. Czy nasza kandydatka 
miała szansę na tytuł? Całkiem możliwe, my 
nie możemy tego ocenić bo przez 90 lat uległy 
zmianie kanony piękna. helena jednak miała 
pecha, jej zdjęcie opublikowano obok foto-
grafii dziewczyny, która później ten konkurs 
wygrała. Skutek był taki, że Chwastowska nie 
trafiła do finałowej dziesiątki.

O stoczni rzecznej funkcjonującej 
w Nowym Dworze w okresie międzywojen-
nym przypomina istniejący do dziś basen 
portowy i część zachowanych zabudowań. 
Przypomina o niej również kuter patrolowy Ba-
tory , zwodowany w naszej stoczni a będący 
eksponatem gdyńskiego Muzeum Marynarki 
Wojennej. Najprawdopodobniej nie zachował 
się wyprodukowany w tym samym miejscu 
w 1931 r., czyli rok przed Batorym ślizgacz. Była 

to konstrukcja komandora Bolesława Sokołow-
skiego, którą usiłowano zainteresować dość 
egzotycznego kontrahenta. Ślizgacz jeszcze 
w kraju otrzymał imię „Senorita Argentina”. Wy-
słany został do Buenos Aires i przechodził testy 
na La Placie. Podobno wzbudził zainteresowa-
nie „w argentyńskich kołach wioślarsko-żeglar-
skich”, chwalono go za oryginalną konstrukcje 
i prędkość 70 kilometrów jaką osiągał na go-
dzinę. Był prawdopodobnie jedynym dużym 
naszym produktem, który dotarł tak daleko.

Od lat aby zachęcić do zakupu środków 
farmaceutycznych reklamy wykorzystują wy-
powiedzi osób, które z tych medykamentów 
wcześniej korzystały. W pierwszej połowie lat 
trzydziestych XX w. w różnego rodzaju perio-
dykach pojawiała się tego typu zachęta do-
tycząca specyfiku „Fregalin”, niemieckiej firmy 
farmaceutycznej. Lek był środkiem uspoka-
jającym i łagodzącym objawy nerwicowe. 
Producent w reklamie zamieszczał ogólną 
charakterystykę specyfiku oraz dziękczynne 
listy konsumentów opatrzone zdjęciem pod-
pisanym imieniem i nazwiskiem. O ile opis we 
wszystkich periodykach był jednakowy, o tyle 
listy pochwalne były różne, można powie-
dzieć, że dostosowywano je do przewidywa-

nego odbiorcy. W periodyku wojskowym była 
wypowiedź podoficera, w prasie z terenów 
byłego zboru pruskiego wypowiadały się oso-
by o niemiecko brzmiących nazwiskach itp. 
W sumie w celach reklamowych wykorzysty-
wano wizerunki kilkudziesięciu osób, w tym 
jednego nowodworzanina – Antoniego Pio-
trowskiego  zatrudnionego w miejscowej 
fabryce fajansu i porcelany. Być może dolegli-
wości pana Antoniego związane były z jego 
zatrudnieniem, fabryka Winogradowów ra-
czej spokojna nie była, uchodziła w mieście 
za jedno z najgorszych miejsc pracy. 

n Powódź, pożar, zaraza, pomór, utonię-
cie lub katastrofa kolejowa, to tego typu 
przypadki, które były w Nowy Dworze 
normą, rzadko w historii miasta zdarzał 
się rok, gdy zabrakło jednej lub kilku ta-
kich niespodzianek. Były jednak i takie 
sytuacje, które mogą pretendować do 
miana pionierskich.

pionierzy TeksT I FoTo  
MARIA MOŻDŻYńSkA 
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smykofonia – „tak trzyMaĆ” TeksT I FoTo NOWODWORSkI OŚRODEk kULTURY 

I właśnie z tego koszyka prowadząca 
Viola Łabanow „wyjmowała” moc 

muzycznych niespodzianek. Były to utwory 
klasyczne, jak „W grocie króla gór” E. Griega 

lub menuet W.A. Mozarta, do którego dzieci 
i rodzice uczyli się kroków i dworskich ukło-
nów. Na życzenie zespół w składzie: mariusz 
dropek – fortepian, Przemysław skałuba – 
klarnet, konrad kubicki – kontrabas zgrał 
ognistego oberka, można było też wysłuchać 
pięknej kołysanki i pokołysać się w ramionach 
taty lub mamy. Dopełnieniem koncertu były 
dziecięce piosenki w wykonaniu karoliny 
michalik. Podczas jednej z nich maluchy 

rytmicznie naśladowały klekotanie i charakte-
rystyczny bociani chód. Cieszy nas, że nawet 
w tym trudnym czasie i przy utrudnieniach 
związanych z zachowaniu reżimu sanitarne-
go mamy sympatyków SMYkOFONII, którzy 
systematycznie i z dużą przyjemnością biorą 
udział w naszych koncertach. jako potwier-
dzenie przytoczę słowa jednej z mam: „my do 
tej pory opuściliśmy tyko jedną Smykofonię”, 
a my dodamy – tak tRZYmaĆ.

n W sobotę 24 października 2020 roku w No-
wodworskim Ośrodku Kultury odbył się ko-
lejny koncert muzyczny dla najmłodszych 
dzieci z cyklu SMYKOFONIA pod bardzo in-
trygującą nazwą „Koszyk pełen muzyki”.

Powróciliśmy z cyklem Poranek z teatrem, a teatr Wariacja 
zaprezentował znaną wszystkim bajkę hansa Andersena pt. 

„Brzydkie kaczątko”. Opowieść o „odmieńcu” w wykonaniu Lidii sycz 
i michała Głowackiego w ciepły i zabawny sposób udowodniła po raz 
kolejny, że nie wolno nikogo oceniać po wyglądzie zewnętrznym, bo 
liczy się wnętrze każdego z nas. Atutem tego spektaklu to prześmieszne 
dialogi, pomysły inscenizacyjne i umiejętność improwizowania dzięki 
której aktorzy potrafią błyskawicznie wejść w interakcję z najmłodszą 
publicznością co sprzyja teatralnemu przekazowi. Dziecięcy chichot 
i słowne reakcje to najlepsza recenzja spektaklu. Do tego muzyka z bale-
tu Piotra Czajkowskiego „jezioro łabędzie” zamknęła wszystko w całość, 
a brawa były wyrazicielem zadowolenia całej publiczności.

n Po dłuższej przerwie 3 października 2020 r. na sali widowi-
skowej w Nowodworskim Ośrodku Kultury znowu zasiedli nasi 
najmłodsi widzowie.

(nie) brzydkie kaczątko TeksT I FoTo  
NOWODWORSkI OŚRODEk kULTURYza rok o tej samej porze – 

spektakl teatralny w nok
TeksT I FoTo 

NOWODWORSkI 
OŚRODEk kULTURY

Publiczność spędziła miły wieczór z Doris (Marta julia Skoczek) 
i Georgiem (hubert Matysiak), bohaterami hitu Bernarda Sla-

de'a pt. "Za rok o tej samej porze" (Same time, next year) w reżyserii 
Renaty Dymnej.

historia opowiada o zrodzonym przypadkowo romansie, który 
nieoczekiwanie stał się związkiem na całe życie. Bohaterowie posta-
nowili spotykać się co roku, w tym samym hotelu, by wspólnie spę-
dzać weekend i w ten sposób zabrali widzów w podróż przez prawie 
30 lat, nie tylko swojego życia, ale także amerykańskiej kultury.

n W piątkowy wieczór 6 listopada 2020 r., tuż przed wprowa-
dzeniem przez rząd obostrzeń zamykających do końca miesiąca 
instytucje kultury dla publiczności, w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury odbył się spektakl Teatru Temat. 
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W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu miejskiego 
w nowym dworze mazowieckim, informujemy, że wnioski o do-
finansowanie do biletu okresowego kolei mazowieckich należy 
wrzucać do urny przygotowanej na parterze Urzędu (poniedziałek 
9.00 – 17.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00). 
Informacje i wniosek do pobrania: https://nowydwormaz.pl/1154,pro-
gram-aktywnosci-zawodowej-50-bilet
Do wniosku należy dołączyć:

 – ksero biletu/potwierdzenia zakupu biletu (na którym musi widnieć nu-
mer biletu, trasa, okres obowiązywania biletu – termin ważności, kwota)

 – w przypadku braku kwoty na potwierdzeniu zakupu prosimy o dołą-
czenie paragonu.

W sytuacji składania wniosku po raz pierwszy, konieczne jest załączenie 
kserokopii pierwszej strony PIT-u. We wniosku prosimy o podanie nume-
ru telefonu kontaktowego. Za utrudnienia przepraszamy.

informacja dot. wniosków o dofinansowanie 
do biletów kolei Mazowieckich TeksT I FoTo RED. komunikat dla cudzoziemców załatwiających sprawy w Wydziale 

spraw Obywatelskich. 
W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego bez-
pośrednia obsługa cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich 
(uzyskanie numeru PESEL lub dokonanie czynności meldunkowych), 
będzie możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 
22 51 22 261. 
Uzgodnienia telefoniczne nie dotyczą cudzoziemców, którzy są zameldo-
wani, a chcą uzyskać wyłącznie zaświadczenie o zameldowaniu. 

W celu uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu należy uiścić opłatę 
skarbową w wysokości 17 zł na numer rachunku Urzędu Miejskiego:  
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 lub w Oddziale Mazowieckiego  
Banku Spółdzielczego przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim (punkt kasowy w Urzędzie Miejskim jest nieczynny do odwo-
łania). 
Oryginał dokonanej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wy-
danie zaświadczenia. 

komunikat dla cudzoziemców TeksT I FoTo RED.

Przypominamy o nowodworskim numerze alarmowym – 986. 
Seniorze, potrzebujesz pomocy w czynnościach, które wymagają 
wyjścia z domu? Zadzwoń na nowodworski numer alarmowy 986
Pracownicy OPS, Straż Miejska, Strażacy OSP, harcerze, wolontariusze 
mogą pomóc! Przekażmy tę informację do naszych samotnych star-
szych sąsiadów, a także innych potrzebujących osób.

telefon alarmowy TeksT I FoTo RED.

Porady prawne świadczone na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej, 
od dnia 3 listopada 2020 roku do odwołania realizowane będą wy-
łącznie w formie telefonicznego dyżuru.

Prawnik będzie dostępny pod numerem telefonu: 789 495 651 w śro-
dy w godz. od 14.00 do 18.00.

telefoniczne porady prawne TeksT I FoTo RED.
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CZEKAMY NA KLIENTóW ONLINE. RUSZYŁA E-WIZYTA W ZUS.
 dbamy o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, dlatego wprowadzamy 
kolejne udogodnienie – e-wizytę. jest to wideorozmowa z naszym ekspertem 
z placówki zus. wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem.
aby można było odwiedzić zus online, należy wejść na stronę www.zus.pl. 
podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer tele-
fonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. należy wybrać 
również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, 
firmy i pracujący, założenie profilu pue, docelowo również doradca ds. 
ulg i umorzeń.
 klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. podczas 
e-wizyty nasi eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, za-
siłków, ubezpieczeń i składek. na wirtualną wizytę można umówić się w dni 
robocze godzinach 9.00-14.30. Może ona trwać nie dłużej niż 20 min.
dzień przed spotkaniem otrzymasz sms z przypomnieniem o e-wizycie – na 
wskazany podczas rejestracji numer telefonu. natomiast w dniu e-wizyty, 
godzinę przed spotkaniem otrzymasz mail, kliknij link otrzymany w mailu – 
połączysz się wtedy z pracownikiem zus.

 jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej 
sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. należy go pokazać 
do kamery podczas e-wizyty. w e-wizycie może też wziąć udział opiekun 
faktyczny lub prawny. wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję 
na etapie rezerwacji. jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zareje-
strowane w zus, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

INFORMACJA ZARZąDU WSPóLNOTY GRUNTOWEJ WSI OKUNIN
 zarząd wspólnoty gruntowej wsi okunin informuje udziałowców, że w 
związku z pandemią covid-19, doroczne zebranie sprawozdawcze za rok 

2020 zostanie zwołane w późniejszym terminie. o dokładnej dacie poinfor-
mujemy w oddzielnym ogłoszeniu.
przewodnicząca zarządu wspólnoty gruntowej wsi okunin

„KOMPETENCJE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ I SEKTORA 
ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI”

Do końca grudnia 2020 roku przedsiębiorstwa z terenu całego kraju mogą 
ubiegać się o wsparcie w ramach projektu pn. „Kompetencje dla Branży 
Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. 
Realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
jest MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.

Celem wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw jest pod-
niesienie ich kompetencji w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom 
pandemii w następujących obszarach:

 Dobre Praktyki Higieniczne w warunkach pandemii,

 Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii,

 Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii,

 Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii,

 Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Przewidywanymi formami wsparcia są szkolenia. Proces rekrutacji potrwa 
do 31 grudnia 2020 r., natomiast wsparcie realizowane będzie do 31 marca 
2020 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie interne-
towej www.kompetencjedlaturystyki.pl w zakładce pn. sektor żywności.
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bohateron – włącz historię w sp5 ! TeksT I FoTo SP5

Jest to kampania mająca na celu upa-
miętnienie i uhonorowanie uczestni-

ków Powstania Warszawskiego oraz promo-
cję historii Polski XX wieku. Organizatorami 
są: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, któ-
rych działaniom przyświeca hasło: Pamięć – 
Edukacja – Pomoc. W ramach projektu nasi 
uczniowie zapoznali się z historią Powsta-
nia Warszawskiego, jego ideą i symbolami. 
Wysłuchaliśmy także audiobooka autor-
stwa Michała Rusinka pt. „Zaklęcie na W”,  

którego treść wprowadziła nas w tematykę 
wojny widzianej oczyma dziecka. Po części 
teoretycznej i głębszym zrozumieniu re-
aliów tamtych czasów, uczniowie przystą-
pili do redagowania życzeń, pozdrowień 

i „złotych myśli” skierowanych do uczestni-
ków Powstania Warszawskiego. Wszystkie 
sentencje zebrane zostały w jeden, wspól-
ny album, który mamy nadzieję, przysporzy 
choć odrobinę radości naszym bohaterom.

n W październiku, już po raz trzeci, 
świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 wzię-
ła udział w ogólnopolskiej akcji o cha-
rakterze społeczno-patriotycznym „Bo-
haterON” – włącz historię.

S
P
5 

piątka czytała z klasą! TeksT I FoTo EMILIA SZUMAńSkA, ANNA BIEńkOWSkA

W ramach projektu przeczytaliśmy 
lekturę „kapelusz pani Wrony” au-

torstwa Danuty Parlak. To niezwykły zbiór 
opowiadań pełnych humoru i niesamowi-

tej fabuły oraz wyjątkowych bohaterów. 
Założyliśmy własne „lekturniki” i uzupełnili-
śmy ich pierwsze strony oraz najważniejsze 
informacje o lekturze. Wykonaliśmy piękne 

portrety drzew. Rozmawialiśmy o korzy-
ściach wynikających z czytania książek po 
czym powstał plakat zachęcający do czyta-
nia książek papierowych. 

Następnie wysłuchaliśmy opowiadania 
opisującego małą, dociekliwą chmurkę To-
się i wykonaliśmy jej podobiznę.

To była wspaniała zabawa z ciekawą, 
wciągającą książką.

n Aby rozbudzić u uczniów ciekawość literacką i rozwijać aktywność czytelniczą, 
uczniowie klasy II d ze Szkoły Podstawowej nr 5 przystąpili do ogólnopolskiego pro-
jektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III ,,CZY-
TAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” – edycja II.
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przedszkolna niepodległość

Pielęgnując tradycje polskie 10 listo-
pada 2020 roku w Publicznym Przed-

szkolu nr 1 „WESOłA jEDYNECZkA” obcho-
dziliśmy rocznicę Odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. Wszystkie dzieci uroczyście 
świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Pola-
ków dzień. 

Głównym celem spotkania, które zgro-
madziło małych patriotów z naszego przed-
szkola było kształtowanie miłości i przywią-
zania do kraju ojczystego, jego kultury i tra-
dycji oraz poznanie symboli narodowych 
naszego kraju.Tego dnia dzieci z całego 

przedszkola zostały wprowadzone w tema-
tykę wydarzeń z 1918 r. Przedszkolaki obej-
rzały film „Polak mały”, wspólnie wyrecyto-
wały wiersz W. Bełzy „kto Ty jesteś”. Z okazji 
święta 11 listopada wszystkie grupy przygo-
towały prace plastyczne, które pięknie pre-
zentowały się na wystawie. W dalszej części 
przedszkolaki zaprezentowały wiersze i pio-
senki związane ze świętem naszej Ojczyzny. 
Słowem i piosenką oddali szacunek symbo-
lom narodowym, symbolom walki o wol-
ność i zwycięstwo oraz miłości do Ojczyzny.

Tego dnia również wzięliśmy udział w ak-
cji ,,Przedszkole do hymnu” – dzieci wspólnie 
odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Uroczystość ta z pewnością zapadnie 
wszystkim głęboko w pamięci. Dzień, który 
przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twa-
rzy, na pewno przyczyni się do kształtowa-
nia patriotycznych postaw naszych małych 
przedszkolaków.

n 11 listopada 1918 to bardzo szczęśliwa 
data dla wszystkich Polaków. Właśnie tego 
dnia po 123 latach niewoli, Polska odzy-
skała niepodległość. Dlatego też każdego 
roku 11 listopada obchodzimy nasze świę-
to narodowe – Święto Niepodległości.

P
P
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TeksT I FoTo jOANNA WAŚNIEWSkA – NAUCZYCIELkA PP1 

co jesień w worku niesie? TeksT I FoTo ZSP NR 4 – ALDONA kOLANEk

Aby uwiecznić te dary, Mały Samo-
rząd z Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Modlinie Twierdzy zorgani-
zował konkurs fotograficzny pt. „Co jesień 
w worku niesie?”. Wpłynęło bardzo dużo 
prac. Decyzją jury w składzie p. Ewa Rudnic-
ka, p. Marta Rytel, p. Agnieszka Suchodol-
ska, p. Patrycja Szatkowska 

I miejsce zajął  Mikołaj Ujazda IIb
II miejsce  jakub kubuszewski IIIa
III miejsce  kalina Walczak Ia.

Poza tym wyróżniono prace: Nadii Czer-
kas, Michała Piotrowicza, Mai Wójcik, Dawi-
da jagiełły, Amelii Maćkiewicz. Fundatora-
mi nagród są p. Ewa Rudnicka i p. Aldona 
kolanek. GRATULUjEMY ZWYCIęZCOM! 

n Jesień – jedna z najpiękniejszych pór roku już za nami. To właśnie jesień przynosi 
nam pachnące rumiane jabłka, soczyste barwy w przyrodzie, otula czasem mgłą…

Z
S
P
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i miejsce ii miejsce ii miejsce

Główne kierunki działań edukacyjno-pro-
filaktycznych projektu są nastawiane 

na wspieranie kompetencji wychowawczych 
rodziców oraz ich zaangażowanie w działania 
profilaktyczne w szkole, wspieranie kompetencji 
profilaktycznych kadry pedagogicznej w zakre-
sie efektywnych działań, wspomaganie uczniów 
w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 
rozwijanie umiejętności, które pomagają dzie-
ciom w nawiązywaniu zdrowych relacji z rówie-
śnikami oraz w radzeniu sobie z trudnymi emo-
cjami i sytuacjami życiowymi.

W ramach projektu zakupiono liczne po-
moce edukacyjno-dydaktyczne, które będą 
wykorzystywane w trakcie warsztatów – wa-
lizkę z 24 atrapami narkotyków, realistyczny 
model płuc palacza, pakiety plansz edukacyj-
nych dot. szkodliwości palenia papierosów, 
zażywania narkotyków, tabletek gwałtu, 
dopalaczy. Dla wzmocnienia działalności 
Szkolnego koła Wolontariatu zakupiono 
koszulki – każdy wolontariusz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 dostanie koszulkę z napisem 
„wolontariusz”, nazwą i logiem szkoły. Przy-
gotowano materiały edukacyjno-informa-

cyjne, które trafią do uczniów i ich rodziców.  
W materiałach rodzice mogą znaleźć przydat-
ne wskazówki dot. symptomów i sygnałów 
ryzyka uzależnienia od narkotyków u dzieci 
i młodzieży oraz informacje, gdzie szukać 
pomocy i wsparcia. Dodatkowo uczniowie 
dostaną zakładki z informacjami, gdzie mogą 
uzyskać pomoc.

szkoła dobrych wyborów TeksT I FoTo SP1

n W roku szkolnym 2020/2021 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 
realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 
pn. „Szkoła dobrych wyborów”. Działania projektowe skierowane są do uczniów klas 
VII – VIII, nauczycieli oraz uczniów.
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sp 3 dzieli się uśmiechem TeksT I FoTo SP3 Z
S
3 

zakończenie konkursu „las w słoiku” w pp4 TeksT I FoTo PP4

Ma to swój wydźwięk również 
w aranżacji wnętrz. W ostatnim 

czasie coraz więcej słyszy się o tzw. szkla-
nych kompozycjach czyli „LAS W SłOIkU”. 

W naszym przedszkolu również zorga-
nizowano konkurs w stylu eko pt. „Las 
w słoiku”, którego rozstrzygnięcie na-
stąpiło 30 października. Celem konkursu 
było zainteresowanie dzieci przyrodą, 
jej ekosystemami leśnymi oraz rozwija-
nie wyobraźni twórczej. Pomimo wyko-
rzystania podobnych materiałów przy-
rodniczych, każda praca wyróżniała się 

oryginalnością i pomysłowością. jury 
było pod wrażeniem wykonanych prac 
oraz zaangażowaniem twórców leśnych 
słoików, dlatego postanowiło wyróżnić  
I miejscem wszystkie prace konkursowe. 
Uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Pani 
Wicedyrektor dyplomy za udział w konkur-
sie, aloesik w doniczce oraz słodki upomi-
nek. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 

n Moda na życie w stylu eko trwa w naj-
lepsze. Coraz częściej stawiamy na recy-
kling, szukamy energooszczędnych roz-
wiązań, jemy ekologiczną żywność.

To już ósma edycja programu organizowanego z udziałem 
Polskiego Czerwonego krzyża. Celem programu jest pozna-

nie przez uczniów zasad prawidłowej higieny jamy ustnej i nabycie 
wiedzy jak zapobiegać próchnicy. Akcja jest skierowana do uczniów 

klas od I do VI szkoły podstawowej. Uczniowie otrzymali pakiety 
startowe, w których znajdowały się przybory do higieny jamy ustnej 
oraz książki edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji. koordynatora-
mi akcji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 są Agata jaworska-
Bębenek oraz Bartosz Ciecierski. Głównym sponsorem akcji jest firma 
Mars Polska, która co roku przekazuje 1% dochodów na ten cel ze 
sprzedaży dowolnych gum Orbit.

n W tym roku szkolnym kolejny już raz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 uczestniczą w programie „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”.

warcaby w twierdzy z pck TeksT I FoTo 
SłAWOMIR kRZECZkOWSkI

W zawodach wystartowało 24 uczniów którzy walczyli na 
planszach w trzech etapach. Do finału zakwalifikowało się 

6 uczniów którzy walczyli systemem „każdy każdym”. A oto wyniki 
rundy finałowej:

I miejsce – Igor łącki
II miejsce – hanna Prokopiuk
III miejsce – konrad Brzeziński
IV miejsce – Nikola Żeleźnicka
V miejsce – Martyna Barylska
VI miejsce – hanna Wiórkiewicz

Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez 
dyrektora szkoły Zdzisława Szmytkowskiego, radną miasta justynę 
Paszkiewicz i UkS „Reduta”.

n W odpowiedzi na apel Zarządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Nowym Dworze Mazowieckim co do udziału w specjalnej edy-
cji XII turnieju warcabowego PCK o puchar Prezesa Zarządu Rejo-
nowego PCK, 13 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4 Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” zorganizował turniej 
warcabowy rangi mistrzostwa szkoły.
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„wreszcie jesteśmy razem... w przedszkolu”  
– powitanie przedszkolaków z pp4 

Często również słychać płacz tych 
najmłodszych, dla których przekro-

czenie progu przedszkola jest poznaniem 
nowej rzeczywistości. Niejednokrotnie spo-
tkać można małego buntownika, który nie 
ma ochoty opuścić ramienia rodzica. jednak 
jest to stan tylko przejściowy, po którym 

przychodzi okres pełen wspólnej zabawy 
i przygód. Dzieje się tak, ponieważ przed-
szkole to niezwykłe miejsce, gdzie możemy 
zmienić się w odkrywców, badaczy, podróż-
ników, artystów i twórców, a wszystko po 
to, by wspaniale spędzić czas. A przy oka-
zji jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe 
umiejętności oraz doskonalić już posiadane.  
1 września już za nami. 

Pomimo panującej pandemii dzieci 
wróciły po udanych wakacjach wypoczę-
te, roześmiane i pełne zapału do dalszych 
zabaw. Witały się z długo niewidzianymi 
koleżankami i kolegami oraz zapoznawa-

ły się z nowymi salami i zabawkami. Przed 
nami rok pełen nowych wyzwań do speł-
nienia. I chociaż za oknem panuje pande-
mia i jesteśmy ograniczeni pewnymi zasa-
dami, to dobry humor i radosna atmosfera 
nie opuszczają nas ani na moment. jeste-
śmy przygotowani, zmotywowani i zaan-
gażowani do kolejnej porcji wspaniałych 
przygód i emocji związanych z działaniami 
w przedszkolu. Okres przedszkolnej zabawy 
to przede wszystkim czas nawiązywania no-
wych przyjaźni, przeżywania niezapomnia-
nych chwil oraz wzbogacania ciągle cieka-
wego światem młodego umysłu.

n Wrzesień to miesiąc niezwykle wyma-
gający szczególnie dla przedszkolaków. 
wtedy rozpoczyna się przygoda i zabawa 
dla najmłodszych. Jest to szczególny czas, 
kiedy sale przedszkolne wypełniają się 
gwarem i śmiechem dzieci.

nowi przedszkolacy w bajecznej krainie TeksT k. kUCZkOWSkA
FoTo M. kACZMAREk – ANTOS

Jednak, aby wejść w poczet przedszko-
laków Publicznego Przedszkola nr 4 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 
dzieci musiały wykazać się zdolnościami ta-
necznymi. jak się później okazało nie miały 
z tym zadaniem żadnych problemów, bo-
wiem każda grupa zaprezentowała się w jed-
nym z pokazowych tańców. Nasze występy 
mogli podziwiać zaproszeni goście, wśród 
których byli Pan Dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego Nr 4 Zdzisław Szmytkow-
ski, Pani Wicedyrektor Irena Wiśniewska oraz 
Przedstawiciele Rady Rodziców: Pani Mag-
dalena Piotrowska, Pani Marta Miernik oraz 
Pani Dorota Sobolewska. Część artystyczną 

rozpoczęły najstarsze przedszkolaki z grupy 
„Delfinki”, które w bajkowy sposób pokazały 
krótką historyjkę powitania nowych przed-
szkolaków. Uroczystość obfitowała w różno-
rodne kolorowe układy taneczne. Najmłodsi 
wśród nas zaprezentowali się w rytmicznych 
krokach do piosenki „Witaj przedszkole”. Na-
stępnie zaprezentowały się „Motylki” w tań-
cu z barwnymi chustkami. Po nich na scenę 
wkroczyły „Żabki” prezentując skoczne fi-
gury taneczne, które zachęcały do sponta-
nicznych oklasków. Dziewczynki w pięknych 
balowych sukniach oraz eleganccy chłopcy 
z grupy „Pszczółki” zaprezentowali zgroma-
dzonej publiczności efektowne figury walc. 
Na chwilę sala przedszkolna zamieniła się 
w salę balową na której wirowały taneczne 
pary. jednak na tym nie skończyły się wystę-
py naszych podopiecznych. Do żywiołowej 
zabawy zaprosiły nas „Tygryski”. Skoczna 

melodia oraz uśmiechnięte buzie dzieci za-
chęcały do tanecznych ruchów. Zachwytu 
i podziwu nie było końca. 

 klamrą zamykającą całą uroczystość był 
moment PASOWANIA. Starsze przedszkola-
ki, w imieniu młodszych kolegów, zaprosiły 
pana Dyrektora do bardzo ważnego zadania 
jakim jest PASOWANIE. Z duma i radością na 
twarzy przedszkolaki w granatowych bire-
tach, stawały przed Dyrektorem, który z po-
mocą magicznej kredki dokonał ceremonii 
pasowania. każdy nowy przedszkolak otrzy-
mał z rąk Pani Wicedyrektor Ireny Wiśniew-
skiej, medal „Prawdziwego Przedszkolaka” 
oraz upominek w postaci książeczki, które 
wręczyła Przewodnicząca Rady Rodziców, 
Pani Magdalena Piotrowska. 

Czas spędzony na wspólnej zabawie 
wśród kolegów i koleżanek upłynął przy-
jemnie i szybko. 

n Dzień 28 października 2020 r. był dla 
nowych przedszkolaków nie lada wyzwa-
niem. Tego dnia miały otrzymać zaszczyt-
ny tytuł „Prawdziwego Przedszkolaka”.

P
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prawa dziecka TeksT A. GłOWACkA
FoTo k. kUCZkOWSkA, EWELINA SZCZYGIEł,  

P. PASTERNAkIEWICZ-RUChAłA, A. DęBEk, W. FABEk

Wszystkim dzieciom zostały przybli-
żone ich prawa. Dzięki ilustracjom 

i prezentacji ukazującej prawa dziecka przed-
szkolaki mogły utożsamiać różne przeżyte sy-
tuacje i wiązać je ze swoimi prawami. Dzieci 
z zainteresowaniem obejrzały film edukacyj-

ny „Nie daj się – nasze prawa”, następnie za-
poznały się z wierszem Marcina Brykczyńskie-
go „O Prawach Dziecka”. Mówiąc o prawach 
dzieci, nie sposób było nie wspomnieć o ja-
nuszu korczaku, wielkim zwolenniku i polskim 
prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, 
który mówił i własnym życiem zaświadczał, że 
„Nie ma dzieci – są ludzie”. Dzieci dowiedziały 
się, że prócz praw mają również swoje obo-
wiązki. Wspólnie dzięki pantomimie zapre-
zentowały w jaki sposób pomagają swoim 
rodzicom w obowiązkach domowych.

Podczas przemarszu dzieci niosły w rę-
kach transparenty przypominające wszyst-

kim jakie prawa mają dzieci. Na pamiątkę 
obchodów Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka wszystkie przedszkolaki otrzymały 
zakładkę do książki z pięknym mottem.

Ten dzień miał ogromne znaczenie dla 
przedszkolaków. Dzięki niemu uświadomiły 
sobie, jak ważne są ich prawa i że mimo, iż są 
jeszcze mali mają swoje prawa, a najważniej-
sze z nich to prawo do miłości.

n 20 listopada to szczególna data, która 
upamiętnia podpisanie najważniejsze-
go dokumentu gwarantującego prawa 
wszystkim dzieciom – Konwencji Praw 
Dziecka. Dlatego Przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 4 obchodziły 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

„Międzynarodowy dzień postaci z bajek” w pp4 TeksT M. MARCINIAk 
FoTo k. kUCZkOWSkA

Każde dziecko mogło przebrać się 
za swoją ulubioną postać z bajek 

i wspólnie uczestniczyć w organizowa-
nych zabawach. Gust bajkowy dzieci jest 
bardzo zróżnicowany, dlatego też mogli-
śmy podziwiać całą plejadę bohaterów 
z różnorakich bajek. Pojawili się m.in. ,,Stra-
żak Sam” ,,Elza”, ,,Pszczółka Maja”, ,,Wilki”, 

,,Myszka Micky”, ,,Roszpunka”, ,,Spiderman”, 
,,ZORRO”, ,,Olaf”, ,,Sowella” i wiele innych. 

Przedszkolaki wspaniale się bawiły przy 
bajkowych melodiach, segregowały rekwi-
zyty z bajek, układały puzzle, rozpoznawały 
popularnych bohaterów z bajek. Dodatko-
wą atrakcją był seans filmowy, z wybraną 
przez dzieci bajką, w trakcie której dzieci 
zostały poczęstowane popcornem. Wszy-
scy czuli się jak w prawdziwym kinie.

Ten dzień jest świetną okazją, aby 
przenieść się do świata wyobraźni i jedno-
cześnie spełnieniem marzeń dzieci o byciu 
bohaterem ulubionej bajki. kto z nas nie 
chciał być kiedyś księżniczką, rycerzem, 
superbohaterem? Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek to również doskonała oka-
zja dla dorosłych, aby mogli przypomnieć 
sobie swoje ulubione bajki z dzieciństwa 
i wspólnie ze swoimi pociechami prze-
nieść się do świata magicznych historii. 

Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że po-
stacie bajkowe pojawiają się nie tylko 
w telewizji, ale przede wszystkim na kar-
tach książek. Pozwólcie w tym dniu roz-
budzić wyobraźnie i wspólnie ze swoimi 
pociechami przeczytajcie wybraną lektu-
rę, dajcie ponieść się fantazji. Bajki uczą, 
towarzyszą nam w życiu, a silni bohate-
rowie pomagają w przezwyciężaniu ba-
rier codziennego dnia. Niech w tym dniu 
będą dla nas przykładem!

n 5 listopada obchodzone jest ulubione 
święto każdego malucha – Międzynaro-
dowy Dzień Postaci z Bajek. W Publicz-
nym Przedszkolu nr 4 w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze 
Mazowieckim obchodziliśmy to święto 
w szczególny sposób.
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„Kiedy śmieje się dziecko,  
śmieje się cały świat”

Janusz Korczak
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Daniel w drodze 
do finału wy-

grał trzy walki, a w finale 
zmierzył się z numerem 
jeden polskiego boksu 
Damianem Durkaczem 
z knurowa. Mimo do-
brego początku Daniel 
uległ reprezentantowi 
Polski na punkty. 

Serdeczne gratula-
cje dla Zawodnika oraz 
Trenerów!

n Daniel Dołowy – zawodnik Klubu Bokserskiego NOSiR Nowy 
Dwór Mazowiecki został Wicemistrzem Polski na rok 2020.

Dotąd osiągnął sporo znaczących wyników. W październiku 
rozpoczął przygotowania do udziału w maratonie. jego 

przygotowania to udział w trzech biegach z tygodniowymi prze-
rwami. Pierwszy bieg to 3 km na słynnej bieżni w Rieti – kolebce 
włoskiej lekkiej atletyki. 

Bardzo dobry wynik 8.30 i drugie miejsce za reprezentantem 
Włoch. Tydzień później start w półmaratonie w Pizie w mocnej ob-

sadzie. Wynik 1:08.35 i dobre 5 miejsce. kolejny start również w pół-
maratonie po drugiej stronie Włoch w nadmorskiej Pescarze. Świet-
ny bieg i prowadzenie do 19 kilometra gdzie Rafała złapały kurcze 
mięśni, mimo tego bardzo dobre 2 miejsce i czas 1:08.39. A mogło 
być o minutę lepiej, jak po biegu mówił Rafał. Wszystko to było 
wplecione w przygotowania do maratonu aż do połowy listopada. 

Niestety zakażenie koronawirusem, silne objawy choroby i kwa-
rantanna bez możliwości treningu. Silny ból w płucach i trudności 
z oddychaniem wykluczyły trening nawet na bieżni mechanicznej, 
którą Rafał ma w domu. Główny cel to dojście do pełni zdrowia 
i możliwość treningu. Mistrzostwa Włoch w maratonie poczekają do 
przyszłego roku. Życzymy Rafałowi szybkiego dojścia do pełni zdro-
wia i dalszych sukcesów na biegowych trasach. 

n O Rafale Nordwingu pisaliśmy na łamach Faktów w ubie-
głym roku. Przypomnę, że Rafał wyjechał do Włoch, mieszka 
i pracuje w Rzymie i tam założył rodzinę. Nie zerwał jednak ze 
swoją sportową pasją – bieganiem długodystansowym, które 
rozpoczął w nowodworskim KB JOGGER.

nowodworzanin startuje we włoszech TeksT I FoTo RED.

daniel dołowy – wicemistrzem polski
TeksT I FoTo RED.

brązowa Milena! TeksT I FoTo RED.

W weekend 10-11 PAźDZIERNIkA w Gdańsku odbyły się Mi-
strzostwa Polski juniorów i juniorek w podnoszeniu cięża-

rów U-20. Nasza reprezentantka – Milena kruszewska zdobyła brązowy 
medal w kat. 76 kg z wynikiem 127 kg (rwanie 57 kg i podrzut 70 kg).

Pozostali zawodnicy sekcji również odnieśli sukcesy. 4. miejsce 
zajął Adrian Nesner w kat. 67 kg z wynikiem 216 kg (rwanie 96 i pod-
rzut 120 kg), a także kacper Dominiak w kat. 81 kg – 263 kg (rwanie 
115 kg, podrzut 148 kg). kacper zdobył mały medal w podrzucie, 
jednak do podium zabrakło tylko 4 kg w dwuboju. 6. miejsce zajął 
jan Bieżuński z wynikiem 223 kg (103 kg i 120 kg), a 7. miejsce w kat.  
96 kg zajął kacper Iwański z wynikiem 200 kg (85 kg i 115 kg).

Serdecznie gratulujemy sukcesów zawodnikom oraz trenerowi 
Panu Marcinowi Ciesielskiemu.

n Milena Kruszewska – reprezentantka sekcji podnoszenia 
ciężarów NOSiR zdobyła brązowy medal podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów i Juniorek w podnoszeniu ciężarów U-20.
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FAKTY NOWODWORSKIE

Była to kontynuacja zawodów dla 
dziewcząt w tym roku, przerwana 

marcu epidemią koronowirusa. Dziewczęta 
startowały w konkurencjach gdzie była po-
trzebna szybkość, zwinność i koncentracja 
uwagi. Na parkiecie trwała walka do ostatniej 
konkurencji. A oto wyniki końcowe zawo-
dów:

I miejsce  klaudia Maćkiewicz
II miejsce  Wiktoria Ochal
III miejsce  Gabriela Grzybowska
Na zakończenie zawodów nagrody naj-

lepszym wręczył dyrektor Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego nr 4 Zdzisław Szmytkowski.

n Mimo obostrzeń pandemii, z zacho-
waniem środków ostrożności, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Reduta” działający 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4 oraz kadra wychowania fizycznego 
szkoły, zorganizowała wielobój spraw-
nościowo-zwinnościowy dla dziewcząt 
„Amazonka 2020”.

amazonki powróciły do twierdzy TeksT I FoTo SłAWOMIR kRZECZkOWSkI

Najpierw w dniach 19-25.10 nasz 
mieszkaniec zdobył tytuł w grze po-

jedynczej w turnieju „FUTURE NORD” ITF M25 
w hamburgu o puli nagród 25000$. jego 
finałowym przeciwnikiem był 19-letni Tseng 
Chung hsin z Tajwanu. Tseng miał bardzo 
udaną karierę juniorską. W 2018 roku wygrał 
Wimbledon i French Open a także grał w fina-

le juniorskiego Australian Open. W roku 2019 
zdobył złoty medal na Uniwersjadzie w grze 
pojedynczej.

Prosto z hamburga kacper udał się do 
Portugalii, gdzie w dzień Wszystkich Świę-
tych wywalczył drugi tytuł singlowy na 
turnieju tej samej rangi w turnieju „Vale do 
Lobo Open”. Tym razem jego finałowym 

przeciwnikiem był reprezentant gospoda-
rzy Nuno Borges, którego nasz mieszkaniec 
pokonał w stosunku 6:4, 6:3.

kacper dzięki tym zwycięstwom zdobył 
40 bezcennych punktów ATP, które pozwo-
lą mu systematycznie piąć się w rankingu 
zawodowych tenisistów. (…)

Nasz mieszkaniec jest stypendystą Bur-
mistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
W sprzęt wyposaża go firma YONEX, w odzież 
sportową firma LOTTO. jest członkiem zawo-
dowej grupy tenisowej PZT LOTOS Team. 
jest reprezentantem Polski w rozgrywkach 
Davis Cup.

n

n Ostanie dwa tygodnie października można spokojnie uznać za najbardziej praco-
wite ale też obfitujące w największe sukcesy Kacpra Żuka na światowych kortach. 
Pandemia trwa w najlepsze, we wrześniu i październiku zawodowe turnieje odby-
wały się praktycznie tylko w krajach europejskich, więc też obsada ich była na naj-
wyższym poziomie. Z zaplanowanych turniejów, odbyło się zaledwie 20..30%, tym 
bardziej cieszą wyniki Kacpra w ostatnich tygodniach.

dwa tytuły w 2 tygodnie!!! TeksT I FoTo NA PODST. NOWYDWORMAZ.PL
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Miesięcznik Samorządowy 

Pod pomnikiem Obrońców Modlina w Modlinie Twierdzy usta-
wione zostały 102 chryzantemy oraz 102 znicze symbolizujące 

102 rocznicę powrotu Polski na mapę świata. jednocześnie oddano 
hołd żołnierzom poległym podczas obrony Modlina w 1939 r., gdyż 
z powodu pandemii nie było możliwości upamiętnienia bohaterów 
corocznym Biegiem Obrońców Modlina. Dzięki staraniom inicjatora 
akcji, prezesa Stowarzyszenia karola Bielca, udało się pozyskać kwia-

ty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tym samym 
wspierając miejscowych producentów chryzantem. 

Nowodworscy biegacze reprezentowani przez katarzynę 
Stradzę, Dariusza Bagnickiego, Piotra kamińskiego, Annę jaworek  
i krystiana Śliwińskiego przy realizacji zadania otrzymali cenne in-
formacje od Starostwa Nowodworskiego oraz pomoc logistyczną 
od Piotra Dylewskiego. Dzięki uprzejmości Media Projekt powstała 
mini relacja filmowa z wydarzenia, którą można obejrzeć w mediach 
społecznościowych, a Dariusz Żurek wykonał profesjonalne zdjęcia 
pamiątkowe. Na zakończenie akcji odbył się krótki trening, który 
zapoczątkował wspólne, łączne wybieganie symbolicznych 102 km 
podczas Święta Niepodległości. 

n Radość i dumę z niepodległości Polski można wyrażać  
w różny sposób. Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór 
oraz inicjatywa Aktywny Nowy Dwór storzyli swój pomysł na 
obchody tego pięknego święta.

102 lata niepodległa – akcja rozbiegamy 
nowy dwór i aktywny nowy dwór

TeksT I FoTo 102 LATA NIEPODLEGłA – AkCjA ROZ-
BIEGAMY NOWY DWóR I AkTYWNY NOWY DWóR
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