
Miesięcznik Samorządowy  Egzemplarz bezpłatny  Wydanie 118  Marzec 2021

Od 1.03.2021 r. 
nOwy rOzkład 
jazdy linii 
miejskich!

 str. 10, 14-16

WARTO PRZECZYTAĆ

nOwy 
dwór 
1879

 str. 20 

TEMAT NUMERU
liczymy się dla POlski – narOdOwy 
sPis POwszechny ludnOści i mieszkań 

Liczymy się dla Polski – takie hasło przyświeca tegorocznemu Narodowemu 
Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań. Odbywający się raz na  
10 lat spis rozpoczyna się 1 kwietnia br. Jego organizatorem jest Główny  
Urząd Statystyczny.                                                                                                     str. 2

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia:  

dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego 
optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.  

Niech świąteczny czas wprowadzi do Państwa życia spokój i harmonię, 
a w Państwa domach niech zagości prawdziwie rodzinna atmosfera  

pełna ciepła i miłości. Życzymy by Święta Wielkanocne  
były dla Was źródłem nadziei na dobrą przyszłość.

Wesołego Alleluja! 

Jacek Kowalski

Burmistrz 
Nowego Dworu 
Mazowieckiego

Krzysztof Bisialski

Przewodniczący
Rady 

Miejskiej

Trwa 
remOnT 
GkO!
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1kwietnia rusza Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. 

Obowiązek spisowy dotyczy każdego 
mieszkańca Polski. Na spisanie się mamy 
czas do 30 czerwca. 

jak się spisać?
Podstawową formą będzie samospis 

internetowy. Na stronie GUS pojawi się 
specjalna aplikacja, która ma zostać uru-
chomiona z początkiem kwietnia. Zalo-
gować będzie można się na nią również 
z urządzeń mobilnych. Każda spisująca się 
osoba będzie uwierzytelniana "w systemie 
teleinformatycznym". Aplikacja GUS ma też 
na bieżąco sygnalizować, czy dobrze wy-
pełniamy rubryki.

Spisać może też rachmistrz. Tu najpraw-
dopodobniej wykona on do nas telefon. 
Usłyszymy od niego kilka pytań dotyczą-
cych naszej tożsamości, sytuacji material-
nej i życiowej. Dane zostaną przez niego 
wpisane do formularza spisowego. 

W szczególnych przypadkach, przy za-
chowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego rachmistrz może też odwiedzić 
nas w domu. 

Jest jeszcze jedna możliwość: można 
samemu spisać się w urzędzie miejskim lub 
przez infolinię.

spRawdź RachmistRza!
Rachmistrzami są specjalnie przeszko-

lone osoby, cieszące się nieposzlakowaną 

opinią, i zweryfikowane. Jeśli w naszym 
domu rachmistrz pojawi się osobiście, 
można będzie go w bardzo prosty sposób 
sprawdzić. Każdy rachmistrz będzie miał 
identyfikator ze zdjęciem i numerem, któ-
ry można zweryfikować poprzez specjalną 
aplikację na stronie spis.gov.pl lub na info-
linii. 

Każdego rachmistrza obowiązuje za-
chowanie tajemnicy statystycznej. Za jej 
złamanie grozi nawet 5 lat więzienia.

ObOwiązek spisOwy!
Udział w spisie ludności i mieszkań jest 
obowiązkowy. 
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
l osoby fizyczne stale zamieszkałe 
i czasowo przebywające w mieszka-
niach, budynkach i innych zamieszka-
nych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami, osoby fizyczne niemają-
ce miejsca zamieszkania;
l mieszkania, budynki, obiekty zbioro-
wego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia niebędące miesz-
kaniami.

Za odmowę wzięcia udziału w spisie moż-
na zostać ukaranym grzywną.

pO cO i O cO będziemy pytani?
Celem spisu jest pozyskanie szczegó-

łowych informacji o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno-społecznej i zawodowej, 

SŁOWO OD BURMISTRZA

liczymy się dla Polski – narodowy
spis Powszechny ludności i mieszkań 

TeksT 
ANeTA PieLACh – PieRśCieNiAK 

temat numeRu

Szanowni Czytelnicy!
Witam się z Wami pierwszy raz w tym roku 

na łamach „Faktów Nowodworskich”. Kończy się 
marzec, powoli robi się coraz bardziej wiosen-
nie i – choć pandemia nie odpuszcza – wszyscy 
chcemy patrzeć w przyszłość z nadzieją. Jako 
samorząd, wspólnie z Radą Miejską i pracowni-
kami magistratu, cały czas działamy, by rozwi-
jać i upiększać nasze miasto.

W tym numerze znajdziecie informacje 
o rozpoczęciu wyczekanej inwestycji przy  
ul. Morawicza – powstanie tam uporządkowany 
parking wraz z przestrzenią dla oczekujących na 
pociąg pasażerów. Nie będzie to zresztą jedyny 
temat z kategorii komunikacja – zmieniliśmy 
rozkłady miejskich linii autobusowych, wpro-
wadziliśmy w nich nowe funkcjonalności, a do 
ruchu wróciła lubiana NDMka.

Nie zapominamy też o przeszłości. Za-
kończyły się prace na cmentarzu wojennym 
w Twierdzy Modlin, by godnie uczcić pamięć 
wszystkich na nim spoczywających. 

Jednym z wiodących tematów tego nume-
ru jest Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań, który rusza już 1 kwietnia. Spis jest 
obowiązkowy. Wszystkie potrzebne informacje 
znajdziecie Państwo ponizej. 

W tym roku, z uwagi na koronawirusa, 
„Fakty…” będą ukazywać się rzadziej. Jestem 
jednak przekonany, że w każdym wydaniu bę-
dzie na Państwa czekać mnóstwo ciekawych, 
przydatnych i przede wszystkim sprawdzo-
nych wiadomości. W każdej chwili zapraszam 
na profile w mediach społecznościowych: 
www.facebook.com/jk.burmistrz.nowego.
dworu.mazowieckiego i www.facebook.com/
miastonowydwormazowiecki. 

Korzystając z okazji, już teraz pragnę zło-
żyć wszystkim Czytelnikom najlepsze życze-
nia z okazji nadchodzących świąt Wielkanoc-
nych – przede wszystkim zdrowia i by wróciła 
upragniona „normalność”. Niech będzie to dla 
nas czas odnowy, niech stopnieją wszelkie 
spory i problemy, a radość nas rozpromieni.  
Wesołego Alleluja! 

FAKTY NOWODWORSKIE

adRes Redakcji: 
Urząd Miejski 
ul. Zakroczymska 30, pok. 124
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 5 122 203
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl
RedaktOR naczeLna: Aneta Pielach-Pierścieniak
pROjekt i dtp: edusfera
zdjęcia na OkŁadce: UM
dRuk: Regis Sp z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty  
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo  
skracania i redagowania tekstów. 

SPIS TREŚCI
SŁOWO OD BURMISTRZA   2
TEMAT NUMERU
Liczymy się dla Polski 
– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań   2
Ważna informacja w sprawie podatku od nieruchomości
rolnego leśnego dla osób fizycznych w 2021 r. 3
WIEŚCI Z RATUSZA
Ruszyły prace P&R przy Morawicza! 4
Szansa na rozwój – Burmistrz Nowego Dworu rozmawia
o przyszłości portu lotniczego Warszawa-Modlin              4
Nowy sprzęt dla: OSP Ratownictwo Wodne 4
Koniec prac na cmentarzu w Modlinie Twierdzy! 5
Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19   7
W trosce o czyste powietrze  7
Ponad 3 mln zł na rozwój i modernizację zieleni miejskiej   7
Trwa remont GKO!  8
Doświetlamy przejścia dla pieszych! 9
Pozimowe sprzątanie Miasta! 9
Kontynuujemy prace przy miejskich blokach komunalnych   10
Telefoniczne porady prawne 10
Od 1.03.2021 r. nowy rozkład jazdy linii miejskich!   10, 14-16
Wsparcie terapeutyczne 11
Budujemy sieć kanalizacyjną 12
WIEŚCI Z POWIATU  6
Z myślą o potrzebach mieszkańców 
– projekt utworzenia punktu obsługi klienta 6
Specjalne usługi transportowe 6
NASZE MIASTO
Wsparli wolnożyjące koty! 12
Nowi nowodworzanie i nowodworzanki  12
OGŁOSZENIA I INFORMACJE  
PSZOK    13 
Stop przemocy   13
Rozkłady jazdy 14-16
WYDARZENIA
158. Rocznica Powstania Styczniowego 17
Wernisaż malarstwa Magdaleny Król 17
Skiba ciągle na wolności – One Man Show 17
29. Finał WOŚP w NDM za nami! 18
BLIŻEJ HISTORII
Nowy Dwór 1879 20
EDUKACJA
„Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale”   21
Święto Babci i Dziadka  21
Walentynki w PP1  22
Magiczny bal karnawałowy w PP4  22
Światowy Dzień Pluszowego Misia w PP2 23
Dzień Kubusia Puchatka 23
Zabawa karnawałowa w klasie 2a 23
Pracujemy metodą projektu 24
Dzień Babci i Dziadka 24
Konkurs „Najpiękniejsza maska karnawałowa”   25
Dzień Babci i Dziadka w Żłobku  26
Bal Karnawałowy w Miejskim Żłobku  26
Walentynki w PP2 26
SPORT
Legendarny wyścig kolarski w NDM! 27
Pajdziński wygrywa z Materlą! 27
Brąz dla naszych Kadetek!  27



 

3

wieŚci z Ratusza

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów miesz-
kaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac 
spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań 
statystycznych.

Pytania zadawane nam w trakcie spisu są podzielone 
na kilka bloków tematycznych. Dotyczyć będą m.in. naszej 
płci, wieku, adresu zamieszkania, stanu cywilnego, miejsca 
urodzenia, obywatelstwa, przynależności etnicznej, naro-
dowości, poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej, 
samooceny niepełnosprawności, migracji wewnętrznej i za-
granicznej, wyznania, przynależności religijnej etc.

Zebrane w ramach Spisu dane będą przez najbliższe 
10 lat podstawą wiedzy statystycznej o Polsce. Od danych 
ze spisu zależą m.in. kwoty dotacji dla gmin, czy środki na 
ochronę zdrowia w poszczególnych regionach. Ale nie tylko. 
informacje ze spisów analizują także inwestorzy, samorządy 
i instytucje unijne.

nasze dane są bezpieczne!
Administratorem naszych danych osobowych jest or-

ganizator Spisu czyli Główny Urząd Statystyczny. Wszystkie 
przekazywane w czasie spisu dane są objęte tajemnicą sta-
tystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz 
nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę 
publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa 
danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. 

Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których 
nie można powiązać z konkretnymi osobami.

ważna informacja w sprawie podatku od nieruchomości
rolnego leśnego dla osób fizycznych w 2021 r. 

TeksT I foTo ReD.

Decyzje podatkowe doręczane są przez pracowników urzę-
du za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane 

przez podatników adresy kore-
spondencyjne. 

w związku z aktualną 
sytuacją epidemiologiczną 
akcja prowadzona będzie 
w pełnym reżimie sani-
tarnym, z zachowaniem 
odpowiednich środków 
ochrony. 

Decyzje niedoręczone 
przez pracowników Urzędu 
Miejskiego są wysyłane lista-
mi poleconymi za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, za 
pośrednictwem Poczty Pol-
skiej S.A., na adresy korespon-
dencyjne wskazane przez po-
datników.

Prosimy także zwrócić 
uwagę na nowy numer 
konta bankowego podany 
na decyzji. Jest to indywidu-
alny numer rachunku ban-
kowego nadany dla podatku 
od nieruchomości, rolnego, 
leśnego.

Dla pozostałych opłat ak-
tualność zachowują dotych-
czasowe rachunki bankowe.

termin do zapłaty pierwszej raty macie państwo 14 dni 
od doręczenia decyzji.

Wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania w tej sprawie 
udzielane są pod numerami telefonów: 
(22) 51 22 127, (22) 51 22 128, (22) 51 22 282, (22) 51 22 125. 

n

n Uprzejmie informujemy, iż decyzje podatkowe na rok 2021 
na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób fizycznych  
są w trakcie wysyłki i roznoszenia.
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Rozpoczęły się prace budowlane przy 
budowie parkingu Parkuj i Jedź przy 

ul. Morawicza. 
Obecnie realizowany jest pierwszy etap 

inwestycji, w ramach którego powstanie:
l ogrodzony i oświetlony parking Parkuj 

i jedź na 250 miejsc parkingowych dla aut 
oraz 40 rowerów,

l wybudowany w technologii modułowej 
ogrzewany, monitorowany, częściowo prze-
szklony obiekt o powierzchni około 50 m2, 
w którym znajdzie się poczekalnia i toaleta.

Poczekalnia będzie częścią węzła prze-
siadkowego obejmującego perony kolejowe, 
przystanek autobusowy, parking dla rowerów 
oraz strefę wypożyczalni roweru miejskiego.

W kolejnym etapie, po przejęciu na wła-
sność od PKP terenu, na którym jest realizo-
wana inwestycja, parking zostanie powięk-
szony, a budynek poczekalni rozbudowany 
o przestrzeń komercyjną i gastronomiczną. 
W obiekcie znajdzie się także kasa biletowa. 

Wszystkie prace prowadzone na tym te-
renie są dofinansowane z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014 – 2020 z działania 4.3.  
Redukcja zanieczyszczeń powietrza, poddzia-
łania 4.3.2. Mobilność miejska. istotą projektu 
było stworzenie alternatywy dla ruchu samo-
chodowego poprzez umożliwienie przesiadki 
do innych środków transportu, niegenerują-
cych tylu spalin, a więc – w tym konkretnym 
przypadku – powstanie parkingu Parkuj i jedź. 

Regulamin konkursu, z którego dofinanso-
wano ten projekt, dopuszczał możliwość stwo-
rzenia elementu dodatkowego – przestrzeni 
swobodnego dostępu służącej podróżnym. 
Mając na uwadze potrzeby i komfort mieszkań-
ców Miasto postanowiło z niej skorzystać. Kon-
strukcja unijnego dofinansowania nie pozwoli-
ła na chwilę obecną stworzyć tam powierzchni 
komercyjnych, jednak dzięki modułowości 
opisywanego obiektu nie jest to wykluczone 
w przyszłości, przy realizacji kolejnego etapu 
inwestycji. Budynek i teren wokół jest tak zapro-
jektowany, aby móc go rozbudowywać. 

Całkowita wartość zadania realizowane-
go w trybie przetargu zaprojektuj i wybuduj 
wynosi 4 095 900,00 zł (prace projektowe i ro-
bota budowlana), z czego 80% pochodzi ze 
środków Unii europejskiej (Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZiT).

szansa na rozwój – Burmistrz nowego dworu rozmawia  
o przyszłości portu lotniczego warszawa-modlin

TeksT ANeTA PieLACh – PieRśCieNiAK  
foTo MARiUSZ ZiółKOWSKi

W czasie rozmowy Dyrektor ds. rozwo-
ju lotnisk firmy egis p. Anthony Mar-

tin podkreślał ogromne możliwości rozwoju 
społeczno-gospodarczego naszego miasta, 
doskonałe skomunikowanie i bliskość stolicy. 
W jego opinii nasze lotnisko ma ogromny po-
tencjał rozwojowy, a co za tym idzie szanse na 
znaczne zwiększenie ruchu lotniczego. 

Rozmowy na temat wejścia nowego part-
nera do spółki Mazowiecki Port Lotniczy War-
szawa-Modlin odbyły się także w czwartek, 
18 marca z Marszalkiem Województwa Ma-

zowieckiego Adamem Struzikiem. Samorząd 
województwa wyraził już zgodę na obecność 
w niej prywatnego inwestora. Taką zgodę 
muszą wyrazić wszyscy wspólnicy. 

Warto podkreślić, że Grupa egis zarzą-
dza 17-toma średniej wielkości lotniskami  
w 17 krajach na świecie. Jeśli rozmowy zostaną 
sfinalizowane port lotniczy Warszawa-Modlin 
będzie pierwszym w Polce lotniskiem z udzia-
łem zagranicznego partnera z ogromnym 
doświadczeniem branżowym. Jak mówi Bur-
mistrz Nowego Dworu Mazowieckiego „Głę-

boko wierzę, że decyzje w tej sprawie zostaną 
podjęte bez zbędnej zwłoki, a nasze lotnisko 
będzie miało możliwość dalszego rozwoju”. 

ruszyły prace P&r przy morawicza! TeksT I foTo ReD.  

n W ostatnich tygodniach ruszyły prace przy budowie parkingu P&R przy ul. Mora-
wicza. W ramach inwestycji teren zostanie ogrodzony i oświetlony, powstanie po-
nad 250 miejsc parkingowych dla aut oraz 40 rowerów. Wybudowana zostanie także 
poczekalnia dla podróżnych z toaletami. Parking będzie wyposażony w stanowisko 
do ładowania aut elektrycznych. Wartość inwestycji wynosi 4 095 960 zł, z czego 
80% pochodzi ze środków unijnych.

nowy sprzęt dla: OsP ratownictwo wodne TeksTI foTo ANeTA PieLACh - PieRśCieNiAK 

Zakupiony sprzęt to 
8 szt. radiotelefo-

nów hYTeRA, 2 ładowarki 
6-ciostanowiskowe i prze-
miennik. Dzięki temu druho-
wie z OSP RW będą mieli moż-
liwość szybszego kontaktu 
podczas działań ratowniczych. 

n Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne ma nowy sprzęt łącznościowy. Wsparcia w zakupie udzielili Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego w kwocie 22 tys. zł oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – 16 tys. zł.

sTan prac na 16.03.2021 r.

n W piątek, 19 marca Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski 
spotkał się z Zarządem francuskiej firmy Egis Airports Network. Tematem rozmo-
wy była propozycja przejęcia części udziałów Mazowieckiego Portu Lotniczego 
Warszawa-Modlin jaką złożyła udziałowcom spółki firma Egis.
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koniec prac na cmentarzu w modlinie Twierdzy! TeksT I foTo 
WYDZiAł PROJeKTóW iNFRASTRUKTURALNYCh

W ramach tego założenia wykonano prace konserwatorskie 
przy symbolicznym mauzoleum płk. edwarda Malewicza, 

który wsławił się w walkach na przedpolu Twierdzy Modlin w sierp-
niu 1920 r. Nowe krzyże w formie nawiązującej do Krzyża Walecz-
nych, a także nasadzenia, wyrównanie i wyczyszczenie obrzeży beto-
nowych objęły także kwatery Obrońców Modlina z 1939 r. 

Realizacja założeń obecnych projektów z dofinansowaniem 
zewnętrznym, jak i dwóch z zeszłego roku objęła już wszystkich 
żołnierzy poległych i zmarłych na tym cmentarzu z okresu dzia-
łań wojennych. Oznacza to, że godnie uczczono pamięć zarówno 
uczestników walk o niepodległość, wojny 
polsko-bolszewickiej jak i obrońców z wrze-
śnia 1939 r., nie tylko w formie wizualnej ale 
także przywracając zatarte imiona i nazwi-
ska z funkcjami oraz historie tych mogił.

Dofinansowano ze środków z Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

n Zakończyły się prace na cmentarzu wojennym w Twierdzy 
Modlin. W ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej 
miasto Nowy Dwór Mazowiecki odtworzyło historyczny układ 
alej cmentarnych, które prowadzą do wyremontowanych 
kwater bohaterów tamtych wydarzeń.

przed po

przed po

przed po
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Szanowni Państwo, jedną z inwestycji 
powiatu nowodworskiego w 2021 

roku będzie utworzenie punktu obsługi 
klienta w Starostwie Powiatowym w Nowym 
Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskie-
go 1B. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie 
pomieszczeń, w których klienci będą mogli 
korzystać z usług urzędu w komfortowych 
warunkach. Co ważne, punkt obsługi będzie 
spełniał standardy architektoniczne dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o za-
pewnianiu dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami).

na czym polega planowana inwestycja?
inwestycja obejmuje pozyskanie dodat-

kowych 300 m2 powierzchni z przeznacze-
niem na pomieszczenia, w których będzie 
można skorzystać z usług:
Ã Wydziału Komunikacji i Transportu,
Ã Stanowiska szybkiej obsługi dla interesan-

tów Wydziału Architektury i Budownictwa, 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami oraz innych wydziałów,

Ã Wydziału Administracyjno-Organizacyj-
nego tj. punkt informacji, kancelaria, po-
twierdzanie Profilu Zaufanego,

Ã Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
Ã Rzecznika Praw Konsumenta.

Klienci będą mieli do dyspozycji dużą 
poczekalnię oraz miejsca na wypełnianie do-
kumentów. inwestycja nie wpłynie negatyw-
nie na ilość miejsc parkingowych.

jakie korzyści dla naszych klientów?
Dla osób załatwiających sprawy w Wy-

dziale Komunikacji i Transportu przygoto-
wanych zostanie 8 stanowisk, co usprawni 
obsługę oraz zminimalizuje kolejki. Obok 
Wydziału Komunikacji i Transportu umiesz-
czony zostanie punkt kasowy.

Klienci będą mogli skorzystać również 
ze stanowisk obsługi spraw prowadzonych 
przez m.in. Wydział Architektury i Budow-
nictwa oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami.

W projekcie przewidziano także salę 
spotkań, w której klient będzie mógł w wa-
runkach gwarantujących poufność swoich 

danych, uzyskać wgląd w dokumentację 
oraz wszelkie informacje o przebiegu swojej 
sprawy.

Jednym z udogodnień uwzględnionych 
w projekcie będzie również specjalne miej-
sce, z którego będą mogły skorzystać matki 
z dziećmi (w pokoju będzie można np. prze-
winąć, nakarmić lub uspokoić dziecko).

z myślą o osobach niepełnosprawnych
istotnym celem utworzenia punktu 

obsługi klienta jest ułatwienie korzystania 
z usług urzędu dla osób niepełnosprawnych. 
Stanowiska obsługi klienta będą przygo-
towane zgodnie z zasadami dostępności, 
dzięki czemu osoby mające trudności w po-
ruszaniu się nie będą miały kłopotów w zała-
twianiu spraw urzędowych na miejscu w tu-
tejszym urzędzie.

Naszym celem jest zapewnienie kom-
fortu dla klientów w oparciu o ich potrzeby 
i oczekiwania, zgodnie ze standardami przy-
jaznego urzędu. Chcemy, aby osoby przy-
chodzące do Starostwa były usatysfakcjono-
wane obsługą w odpowiednich warunkach, 
dzięki czemu w przyszłości, bez względu na 
sytuację epidemiczną lub niekorzystne zja-
wiska, zostanie zachowana ciągłość obsługi 
przy uwzględnieniu ochrony zdrowia zarów-
no klientów, jak i pracowników.

Dzięki poniższym załącznikom możecie 
Państwo zapoznać się z projektem utworze-
nia punktu obsługi klienta oraz wizualizacją 
obiektu.

z myślą o potrzebach mieszkańców – projekt utworzenia punktu obsługi klienta TeksT ZeSPół PROMOCJi i SPRAW SPOłeCZNYCh 
STAROSTWA POWiATOWeGO W NDM

zmiana siedziby powiatowego 
zespołu ds. Orzekania 
o niepełnosprawności  

oraz poradni  
psychologiczno-pedagogicznej

informujemy, że od dnia  
23 lutego 2021 r. powiatowy  

zespół ds. Orzekania 
o niepełnosprawności znajduje się 

w budynku przy ul. chemików 6 
(parter) pokój nr 3.  

numer telefonu został baz zmian  
(22 765 32 06, 22 765 32 07).
w tym samym budynku na  

iV piętrze znajduje się także poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna 

w nowym dworze mazowieckim. 
numer telefonu został baz zmian  

(22 775 20 13).

Na terenie powiatu nowodworskiego została właśnie urucho-
miona usługa door-to-door, dzięki której bez problemu dotrzesz np. 
do przychodni, urzędu czy instytucji kultury.

Specjalnie przygotowany samochód, wyposażony m.in. w ram-
pę oraz schodołaz do transportu osób z piętrowych budynków, 
umożliwi bezpieczny przejazd bezpośrednio z miejsca zamieszkania 
do wskazanego celu na terenie powiatu. Nie musisz już angażować 
rodziny czy znajomych, chętnie pomożemy Ci w dotarciu do celu.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie:

 728 096 651,
 22 365 01 35,
 email: doortodoor@pcprndm.pl

lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Chemików 6 
w Nowym Dworze Mazowieckim), i piętro, pokój nr 106 – od po-
niedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00). Usługi transportowe do-
stępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Więcej na temat oferty na naszej stronie internetowej pod linkiem: 
www.nowodworski.pl/598,inwestycje-w-powiecie-
nowodworskim?tresc=12535

specjalne usługi transportowe TeksT Zespół promocjI I spraw społecZnych sTarosTwa powIaTowego w nDmaZ.
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Transport oferowany przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
przeznaczony jest dla osób:

a) niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub od-
powiednio i grupę z w/w/ schorzeniami;

b) mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższe-
go miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zgłoszenia należy kierować do koordynatora gminnego Pani  
Marioli Grzybowskiej pod numerem telefonu 607 411 722 od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Przypominamy punkty szczepień w Nowym Dworze Mazowieckim:
l Poradnia POZ – ul. ignacego Paderewskiego 7, 
l ViTAL MeDiCA – ul. Sukienna 78, 
l Przychodnia „GRAMeD” – ul. J. Wybickiego 14, 
l Garnizonowa Przychodnia Lekarska, ul. Obrońców Modlina 83.

Ponad 3 mln zł na rozwój
i modernizację zieleni miejskiej

TeksT  
I foTo ReD.

Miasto od lat podejmuje szereg działań na rzecz walki 
o czyste powietrze. Jest m.in. partnerem projektu unijne-

go ViRTUAL WOF – kom-
ponentu e-środowisko, 
w ramach którego na 
terenie Nowego Dworu 
Mazowieckiego stanie  
6 czujników do mierzenia 
jakości powietrza. 

Lider projektu – War-
szawa w pierwszym kwar-
tale 2021 roku. ogłosi 
przetarg na zakup i mon-
taż urządzeń. Dzięki temu 
stworzony zostanie jeden 
z najlepszych w Polsce 
systemów pomiaru jako-
ści powietrza w Warszawie 
i gminach ościennych.

n

w trosce o czyste powietrze  TeksT I foTo ReD.

Transport pacjentów  
na szczepienia przeciw cOVid-19

TeksT  
I foTo ReD.

n Osoby, które chciałyby zaszczepić się przeciw COVID-19, ale 
mają trudności z dostaniem do punktu szczepień, będą mogły 
skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Miasto pozyskało środki zewnętrzne na zadanie, którego celem 
jest rozwój i modernizacja terenów zielonych. Realizowane 

prace pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców, przyczynią się 
do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawią możliwo-
ści przewietrzania miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej 
w drodze infiltracji oraz korzystnie wpłyną na zachowanie różnorod-
ności biologicznej.

Przetarg na wykonanie prac wygrała firma KĘPKA Architektura Kra-
jobrazu. Zaprojektuje i zrealizuje ona zmiany w siedmiu lokalizacjach na 
terenie miasta. Będą to: 
l Skwer im. Abp Dobrogosta i ks. Poniatowskiego  

(przy ul. Zakroczymskiej, przed urzędem);
l teren przy ul. Młodzieżowej i ul. Sadowej (zieleniec przy fontannie);
l teren rekreacyjny przy ul. Mieszka i;
l teren przy ulicy Kolejowej wraz ze skarpą/osuwiskiem;
l Park Trzech Kultur;
l teren przy ul. Nadrzecznej;
l pas zieleni przy ulicy Wojska Polskiego.

Każde z tych miejsc zyska nowy wygląd. Pojawi się dużo nowych 
roślin oraz elementy małej architektury – ławki, latarnie, leżaki. Nie za-
pomnieliśmy o najmłodszych – będą nowe urządzenia zabawowe oraz 
ścieżka edukacyjna. Pierwsze prace już się rozpoczęły. Uporządkowany 
został teren przy ul. Nadrzecznej, wkrótce pojawią się tam nowe rośliny 
m.in. bagienne. Na pasie zieleni przy ulicy Wojska Polskiego posadzone 
zostały nowe drzewa i kwiaty. 

***
Wartość wydatków całkowita projektu: 3 731 330,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalna projektu: 3 706 730,00 zł
Procent dofinansowania: 85%
Wartość dofinansowania: 3 150 720,50 zł 

n Jeszcze w tym roku zmodernizujemy wybrane tereny zielo-
ne. Na zadanie „Rozwój i modernizacja terenów zieleni na ob-
szarze Nowego Dworu Mazowieckiego” pozyskaliśmy ponad 
3 mln zł środków unijnych.

n Dzięki współpracy Miasta i Nowodworskiego Alarmu Smo-
gowego na dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Modlinie Starym 
stanął pyłomierz. Urządzenie mierzy poziom zanieczyszczenia 
powietrza na terenie dzielnicy.
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Zakres prac obejmuje m.in. wymianę 
bądź restaurację okien i drzwi, mon-

taż nowego systemu ogrzewania i wentyla-
cji, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej. Montaż windy. 

Obecnie na budowie trwają prace przy 
elewacji. Wykonawca prowadzi czynności 
renowacyjne portyku, balustrad i sztukate-
rii. Na bieżąco są realizowane prace arche-
ologiczne. 

Obecnie odkrywana jest historyczna na-
wierzchnia z bruku. 

Z kolei wewnątrz obiektu prowadzone są 
roboty instalacyjne. Konserwator zabytków 
zatwierdził po konsultacjach wzór odtwo-
rzenia okien w obiekcie, który pokazujemy 
na zdjęciu. 

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie 
powstanie m.in. restauracja, kino-teatr, cen-
trum informacji turystycznej, świetlica socjo-

terapeutyczna. 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 dro-
gi dojazdowej, chodników i parkingu.

Prace odbywają się w związku z realiza-
cją projektów współfinansowanych z fun-
duszy unijnych. Wykonawcą robót jest firma 
BUDiMPOL Sp. z o.o. z Warszawy. 

n Pod koniec ub. roku wznowione zo-
stały prace budowlane związane z re-
montem dawnego kasyna oficerskiego 
w Twierdzy Modlin. Obiekt zostanie 
kompleksowo zmodernizowany. we-
wnątrz jak i na zewnątrz.

Trwa remont GkO! TeksT I foTo ReD.
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Dotychczasowe lampy sodowe są 
wymieniane na nowoczesne le-

dowe, energooszczędne. Nowe oprawy 
oświetleniowe pojawiły się m.in. w ul. Ko-
pernika, ul. Bohaterów Modlina, Dworco-

wej, Spacerowej, Zakroczymskiej, Mieszka 
i – przy stacji kolejowej. efekty przeprowa-
dzonych dotychczas prac prezentujemy na 
zdjęciach.  W sumie nowe oświetlenie poja-
wi się w 36 punktach na terenie miasta. 

n Na zlecenie miasta Spółka Energetyka 
Nowy Dwór Mazowiecki rozpoczęła pra-
ce związane z  wymianą lamp oświetle-
niowych na części przejść dla pieszych. 

doświetlamy przejścia dla pieszych! TeksT I foTo ReD.

Pozimowe sprzątanie miasta!

W godzinach wieczornych i nocnych na ulice miasta wyjeżdża zamiatarka. Prace 
potrwają do świąt Wielkanocnych. Z góry przepraszamy za ewentualne utrud-

nienia. Jednocześnie apelujemy o uszanowanie wysiłków i pracy innych, wspólnie trosz-
cząc się o porządek.

n

n Wraz z nastaniem wiosny rozpoczęło 
się pozimowe sprzątanie miasta. Pra-
cownicy Miejskiego Zakładu Oczyszcza-
nia sprzątają drogi i chodniki z zalegają-
cego piachu i innych nieczystości.

TeksT I foTo ReD.
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kontynuujemy prace przy miejskich blokach komunalnych TeksT I foTo ReD.

Pierwszy etap prac zakończył się 
w ubiegłym roku i dzięki temu 10 

budynków komunalnych w centrum mia-
sta zyskało nowy wygląd zewnętrzny. Zo-
stały w nich również wyremontowane klat-
ki schodowe. 

Obecnie realizowany jest drugi etap 
zadania tj. wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania w 8 z 10 budynków w centrum 
miasta. 19 lutego br. zostały podpisane 
umowy na wykonanie tych prac. W dwóch 
pozostałych obiektach tj. ul. Daszyńskiego 5  
i Nałęcza 28 instalacje centralnego ogrzewa-
nia zostały wymienione w 2020 roku. 

Dzięki wykonaniu zadania zlikwidowane 
zostaną stare, nieefektywne i nieekologiczne 

źródła ogrzewania jakimi dotychczas miesz-
kańcy ogrzewali swoje mieszkania m.in. pie-
ce i „kozy”. 

Trwają także prace przy blokach komu-
nalnych w Modlinie Twierdzy. Wymieniane 
są pokrycia dachowe, a w bloku przy ul.  
29 Listopada 114 rozpoczął się montaż in-
stalacji centralnego ogrzewania. 

Wkrótce wyremontowane zostaną klatki 
schodowe, a także założona będzie insta-
lacja centralnego ogrzewania w mieszka-
niach. Obecnie trwa postępowanie przetar-
gowe na te prace. 

Zadanie realizowane jest w ramach 
dwóch projektów tj. „Odnowa tkanki miesz-
kaniowej na terenie miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki jako element szerszego dzia-
łania rewitalizacyjnego” oraz „Ograniczenie 
zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim”. Na oba Miasto pozyska-
ło środki zewnętrzne. 

Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu 
z dwóch źródeł, możemy „spiąć” roboty 
budowlane dwóch odrębnych projektów 
w jedną kompleksową inwestycję. 

n

n  Od ubiegłego roku trwa remont bloków komunalnych w naszym mieście. Zakoń-
czył się już pierwszy etap inwestycji - 10 budynków w centrum miasta zyskało nowy 
wygląd zewnętrzny. Wyremontowane zostały też klatki schodowe. Teraz trwa drugi 
etap, w ramach którego zostaną wymienione instalacje CO w mieszkaniach.

przed po

Od 1 marca 2021 r. nowy
rozkład jazdy linii miejskich!
TeksT I foTo ReD.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z napływającymi do na-
szego urzędu uwagami i suge-

stiami dotyczącymi rozkładu bezpłatnej 
komunikacji autobusowej obowiązującego 
od 1 lutego 2021 r., razem z przewoźnikiem 
poddaliśmy go analizie i wprowadziliśmy 
w nim zmiany. Staraliśmy się uwzględnić 
jak najwięcej Państwa wniosków i w jak naj-
większym stopniu. Zmianie ulegają wszyst-
kie trzy rozkłady. Nowy rozkład obowiązuje 
od 1 marca 2021 r.

Dodatkowo każdy z Was może spraw-
dzić kiedy przyjedzie autobus, na który 
czekacie. Wszystkie miejskie autobusy 
zostały wyposażone w GPS i dzięki temu 
oraz aplikacji KiedyPrzyjedzie.pl pasażero-
wie mogą sprawdzić:
 rzeczywistą  
godzinę odjazdu
 lokalizację pojazdu
 trasę

Zachęcamy do korzystania z nowych 
funkcjonalności i mamy nadzieję, że spo-
tkają się z uznaniem użytkowników. 

Wszystkie rozkłady publikujemy w dziale 
Ogłoszenia i informacje. 
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Sieć kanalizacyjna powstanie także w ul. Nowołęcznej 
i Bohaterów Modlina. Po pozytywnym rozstrzygnięciu 

ogłoszonych postępowań, zostaną podpisane umowy na reali-
zację zadań. 

n ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z przyjętym przez 
Radę Miejską i uzgodnionym planem inwestycji, ogłosił postę-
powanie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej w ul. Strażackiej i Spokojnej.

Budujemy sieć kanalizacyjną TeksT I foTo ReD.

Mimo pandemii udało się zebrać sporo karmy i akcesoriów 
dla czworonogów. Przy pomocy Straży Miejskiej dary zo-

staną rozwiezione do 32 społecznych opiekunów kotów działają-
cych na terenie miasta. Dziękujemy za 4 rok wspólnej pracy.

n Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Osiedlu Młodych po raz kolejny zbierali dary dla kotów wolno 
żyjących na terenie Nowego Dworu.

wsparli wolnożyjące koty! TeksT I foTo ReD.

POCHWAL SIę 
SWOIM 

SZCZęŚCIEM!

TeksT I FoTo 
szczęŚLiwi ROdzice Antoś ur. 18 lutego 2019 r. Lena Maziejuk ur. 24 września 2020 r.Alicja Piotrowska ur. 10 sierpnia 2020 r.

Gabrysia ur. 22 grudnia 2020 r. Maksymilian Górski ur. 11 stycznia 2021 r.

NOWI NOWODWORZANIE I NOWODWORZANKI

nasze miastO



OGŁOszenia i inFORmacje
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Obowiązkowa izolacja i kwa-
rantanna spowodowała, że 
wiele osób doświadczających 
przemocy domowej znalazło 

się w bardzo trudnej sytuacji. 
Przymusowe przebywanie z oprawcą 

pod jednym dachem i brak możliwości ucieczki 
to kolejny poważny skutek pandemii.
Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. 
nikt nie ma prawa nas bić, grozić nam, upokarzać ani w żaden inny sposób 
naruszać naszych praw. Prawo jest po to, aby nas chronić, należy zgłaszać 
organom ścigania każdy akt przemocy i domagać się ukarania sprawcy. 

DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEńSTWO!
Jeśli doznajesz przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem zadzwoń:
Połączenie z numerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w rodzinie „Niebieska Linia” 800 12 00 02 jest bezpłatne, 
możliwe 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta). Telefonicznie 
można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje 
o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz placówkach 
udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 
dostępne są telefoniczne dyżury prawne oraz dyżury w języku angielskim, 
rosyjskim oraz migowym przez aplikację skype.

TELEFONY LOKALNE
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
przy Ośrodku Pomocy społecznej w nowym dworze mazowieckim 
ul. Partyzantów 7 tel. 22 775 27 30 w godz. 8.00-16.00

Grupa wsparcia oraz konsultacje indywidualne dla rodzin osób  
uzależnionych i doznających przemocy  
(dda, współuzależnienie, ofiary przemocy) – tel. 795 621 255
Porady prawne tel. 789 495 651 środa 14.00-18.00, piątek 8:00-12:00 
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 3 – tel. 22 775 22 01 do 04

pamIĘTaj ! 
prawo ZaBranIa 

sTosowanIa 
prZemocy

PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIóRKI, 

ul. Przytorowa 7, (teren miej-
skiego zakładu Oczyszczania).
Godziny otwarcia: od ponie-
działku do piątku: 7 – 14, ostat-
nia sobota miesiąca: 7 – 14.
Tel. 22 775 27 12. 

do Punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć własnym transportem  
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak:
1) papier i tektura, 
2) tworzywa sztuczne,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  

(ograniczona ilość),
4) opakowania z drewna,
5) metale,
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
7) szkło,
8) odzież i tekstylia,
9) zużyte opony,
10) odpady niebezpieczne i chemikalia (przykładowo: środki ochrony roślin 

i opakowania po nich, farby, tusze i tonery),
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) odpady zielone (drobne gałęzie, liście, trawa),
14) bioodpady
15) odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, sofy i tym podobne),
16) przeterminowane leki,
17) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

18) żużle i popioły (żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych).

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIóRKI  
NIE Są PRZYJMOWANE ODPADY:

1) zawierające azbest
2) szkło zbrojone i hartowane

3) zmieszane odpady komunalne
4) szyby i części samochodowe
5) materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian  

(za wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby rTV, aGd, itp.)
6) których identyfikacja i pochodzenie jest niemożliwe

WIęCEJ NT. PUNKTóW SELEKTYWNEJ  
ZBIóRKI ODPADóW NA: 

nowydwormaz.pl  strefa mieszkańca  system gospodarki  
odpadami komunalnymi 

Ponadto informujemy, że odpady pochodzące z działalności gospo-
darczej nie są objęte Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
zorganizowanym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki a pozbywanie 
się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firm odbie-
rających odpady działających na terenie gminy.

pUnkTy 
seLekTywnej 

ZBIórkI
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wernisaż malarstwa magdaleny król TeksT I foTo NOWODWORSKi OśRODeK KULTURY 

Z godnie z tytułem wystawy jest ona 
nieoczywista – płynnie łączy sztu-

kę abstrakcyjną i figuratywną. Artystka wy-
korzystując wiele technik nakładania farby 
i różnorodnych mediów malarskich kreuje 
tajemnicze, niepokojące, rozedrgane światy. 
Struktura jej obrazów jest wręcz rzeźbiarska, 
dająca nieodparte wrażenie trójwymiarowo-
ści. Paleta malarska, którą wykorzystuje jest 
monochromatyczna, opiera się głównie o ko-
lory pastelowe: brązy, beże i szarości. Kolory 
te przenikają się wzajemnie, tworząc barw-
ne płaszczyzny dopełniające każde wnętrze 
w którym się znajdą.

Zaproszeni goście z zainteresowaniem 
oglądali niezwykle dekoracyjne obrazy i słu-

chali artystki, która dzieliła się swoją wielką 
pasją oraz tym jak przedstawia emocje towa-
rzyszących jej uważnej obserwacji rzeczywi-
stości. Wystawa w Galerii „łącznik” naszego 
Ośrodka Kultury prezentuje się wyjątkowo, 
więc serdecznie zapraszamy do oglądania!

n W piątkowy wieczór 26 lutego w Galerii „Łącznik” Nowodworskiego Ośrodka Kultury 
odbył się wernisaż malarstwa urodzonej w Nowym Dworze Mazowieckim artystki Mag-
daleny Król, pod tytułem „Nieoczywistość”. Zadebiutowała w 2019 roku i od samego po-
czątku wzbudza zainteresowanie swoją autorską twórczością.

Osobiste przeżycia, pikantne szczegóły oraz komentarz do ota-
czającej rzeczywistości wzbudziły żywe zainteresowanie, co 

dało wyraz poprzez pokaźną ilość sprzedanych książek autobiograficz-
nych Krzysztofa Skiby. Bardzo cieszymy się, że w tej wciąż trudnej i nie-
pewnej sytuacji, zachowując reguły zapobiegania rozprzestrzeniania się 
epidemii, mogliśmy spotkać się z publicznością na żywo.

n W miniony piątek, nowodworska publiczność, miała oka-
zję na żywo przekonać się, że Skiba jest „ciągle na wolności” 
uczestnicząc stand-upowej komedii kultowego polskiego mu-
zyka i artysty.

skiba ciągle na wolności  
– One man show

TeksT I foTo  
NOWODWORSKi 

OśRODeK KULTURY 

22 stycznia przypadała  
158. rocznica Powstania styczniowego

TeksT I foTo 
ANeTA PieLACh - PieRśCieNiAK

W tym roku, ze względu na pandemię COViD-19 miały one 
skromniejszy charakter. Burmistrz Jacek Kowalski wraz 

z Księdzem Kan. Januszem Nawrockim – Proboszczem Parafii św. Bar-
bary w Modlinie Twierdzy, Radną Rady Miejskiej Justyną Paszkiewicz 
oraz ppłk Zbigniewem Paszkiewiczem uczcili pamięć Bohaterów 
wydarzeń z 1863 roku składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
pomordowanych, walczących o niepodległość Ojczyzny.

n Co roku w rocznicę Powstania Styczniowego w kościele pw. 
Św. Barbary oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych odby-
wały się uroczystości z udziałem mieszkańców.
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29. Finał wielkiej Orkiestry świątecznej 
Pomocy w nowym dworze mazowieckim za nami!

TeksT I foTo SZTAB WOśP 
W NOWYM DWORZe MAZOWieCKiM

Pełni pozytywnej energii młodzi ludzie oblegali okolice 
sklepów, kościołów i spacerowali po głównych ulicach 

miasta,aby zebrać jak najwięcej datków. Jak zawsze nie zabra-
kło chętnych by wspomóc inicjatywę, mimo mrozu i pande-

mii wolontariusze nie narzekali na brak zainteresowania. Dzięki 
ofiarności mieszkańców oraz ciężkiej pracy naszych wolonta-
riuszy z kwesty ulicznej i puszek stacjonarnych udało się zebrać  
66 286,41 zł, natomiast łącznie, (wliczając eSkarbonkę i aukcje Allegro) 
według wstępnych szacunków zebraliśmy 78 735,10 zł. Dokładną ze-
braną kwotę przekaże Fundacja WOśP po zakończeniu rozliczenia.

Bardzo piękną i ciekawą inicjatywą wykazały się Foczki i Morsy No-
wodworskie organizując morsowanie na rzecz WOśP. W Trzcianach 
o godz. 12:00 grupa odważnych morsów po obowiązkowej rozgrzew-
ce zanurzyła się w lodowatej wodzie a wszystko to w szczytnym celu. 
humory dopisywały, a puszka „wośpowa” wypełniła się po brzegi. 
Tradycyjnie siedzibą sztabu był Nowodworski Ośrodek Kultury.  

n W piękny, słoneczny, zimowy dzień 31 stycznia 2021 r. odbył 
się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach 
w całym kraju, a także w wielu miejscach na świecie odbywały się 
zbiórki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy. Nie inaczej było w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Pomimo pandemii na ulice miasta wyszło ponad 80 wolon-
tariuszy, aby aktywnie kwestować na cel 29. Finału.
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Co roku właśnie tutaj dobywały się imprezy towarzyszące zbiórce: 
koncerty, występy młodzieży, licytacje, warsztaty, a dzień kończyło 
tradycyjne „światełko do nieba”. Niestety pandemia pokrzyżowała 
plany i musieliśmy zrezygnować z takich działań.Mamy nadzieję, że 
podczas przyszłego Finału wszystko wróci do normy, spotkamy się 
i będziemy wspólnie się cieszyć z radości pomagania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę. 
Dziękujemy pracownikom Banku Spółdzielczego w Nowym 

Dworze Mazowieckim, pracownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim no i oczywiście pracow-
nikom Nowodworskiego Ośrodka Kultury za coroczne wspólne zlicza-
nie kwesty do późnych godzin nocnych. 

Dziękujemy naszym niezastąpionym wolontariuszom i koordyna-
torom szkolnym. Dziękujemy funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej, 
którzy czuwali nad bezpieczeństwem kwesty. Dziękujemy Pizzerii hit, 
Piekarni Cukierni Kołacz, Cukierni Duet, Kawiarni Szarow, Pizzerii Di 

Cantina, Cukierni Słodki Zakątek i sklepowi spożywczemu Zegoccy za 
poczęstunek dla wolontariuszy i komisji liczącej. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przekazali przedmioty na licytację: Zaplątanej Annie, Bandzie ły-
sego, Fundacji „NiKT Nie ZOSTAJe”, Lokalnemu Ośrodkowi Sportowe-
mu „LOS” Nowy Dwór Mazowiecki, a także anonimowym darczyńcom. 
Dziękujemy również wszystkim, którzy mieli w swoich lokalach Sztabo-
we Puszki Stacjonarne. Dziękujemy Foczkom i Morsom Nowodworskim 
za zorganizowanie wspaniałego wydarzenia na rzecz WOśP.

W tym roku było mnóstwo możliwości wsparcia zbiórki przede 
wszystkim online, dlatego wiemy, że zebrana przez sztab kwota jest tylko 
wycinkiem tego co ofiarowali nasi mieszkańcy na rzecz WOśP. Z takiej 
kwoty się rozliczamy, ale wiemy że wiele osób np. wystawiało swoje 
przedmioty indywidualnie (nie poprzez sztab) na aukcje Allegro, brali 
udział w licytacjach, wpłacali datki na ogólne zbiórki. Dziękujemy!

Najgorętszy dzień tej zimy rozpalił i otworzył nasze serca!
Gramy z radością!
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„N owy Dwór w niedalekiej przyszłości przez kolej nad-
wiślańską prawie przedmieściem Warszawy się sta-

nie... Nieobojentnem więc może będzie dla czytelników „Gazety 
polskiej” dowiedzieć się o kilku szczegółach dotyczących naszej 
mieściny...”

Ciekawą i nauczającą dla ludzi myślących jest zawsze staty-
styka, pozwólcie więc, ze niektóre dane z roku 1820 z obecnym 
rokiem 1879 porównam.

W roku 1820 Nowy Dwór liczył: Chrześcijan 611, Żydów 274. 
W roku 1879: chrześcijan około 1200, Żydów około 4000. Liczba 
więc chrześcijan o 2, a Żydów o 14 razy się zwiększyła.

Obecnie Nowy Dwór liczy prawie 5000 mieszkańców, 
przeszło 300 domów, w większej części nędznych chatek. Ry-
nek miasta nędzny i szczupły, przed kilkoma laty, jakby wąską 
pocztową opaską okolony brukiem. Mamy dalej plac, tak zwany 
rynek kościelny ¾ piasku, a ¼ część przed kościołem ewange-
lickim na skwer urządzona. 
Może on być kiedyś ozdobą 
miasta i miejscem spaceru, 
daj tylko Boże, aby tak miej-
scowe władze jako i dobrze 
myślący obywatele miasta, 
do podtrzymania tej, może 
w bliskim czasie, jedynej 
miejscowości dla przechadz-
ki – czynnie przyczynić się 
chciały.

Jak w obecnej porze jesien-
nej, mamy pulchne błoto u sie-
bie. Ale cóż robić, błoto w ma-
łych miasteczkach, jest to waru-
nek „sine qua non.”

Ale nie myśl czytelniku, żeby 
u nas zawsze było błoto, czasami 
Nowy Dwór w piękną osławioną 
przez zwiedzających, a nawet 
niezwiedzających Wenecję się 
zmienia. Trafia się dość rzadko, 
ale trafia się wylew. Wspaniałym jest widok, gdy stara Wisła roz-
szerzy swe ramiona i gniewnie pianą żółtą bryzgać zaczyna, a jej 
córa Narew, przez swego brata Buga podsycana, z swą macie-
rzą się połączy; wówczas koncert wzniosły, ucho i oko, swym 
cichym szumem i dalekim przestworem pieszczący.

Cały obszar woda i woda. Ale czasami krzyk rozlegnie się 
wśród nocy, krzyk mocny i dziki bo rozpaczy, lepianka biedaka 
legła, nielitościwy żywioł wody, ostatnie schronienie złamał i po-
niósł daleko.

Anonimowy autor bez wątpienia w swoim opisie powodzi 
sięga pamięcią o 3 lata wstecz do wiosny 1876 r. gdy obie nasze 
rzeki wystąpiły z brzegów.

Czy udało się spełnić jego marzenia? Różnie. „Prawie” czyni 
różnicę, nadal jesteśmy prawie przedmieściem Warszawy i nie 
zanosi się na zmiany. Miejsce spacerowe na Placu Kościelnym 

rzeczywiście urządzono, ale dopiero około 20 lat po powstaniu 
cytowanego opisu. istnieje do dziś i jest to park im. J. Wybickiego. 
Rynek miejski z jedynym wówczas w mieście chodnikiem dla pie-
szych to obecny skwer z fontanną.

O czym nasz „dziennikarz” nie napisał. Stanem zabudowy 
miejskiej raczej zachwycony nie był, nie mógł jednak napisać, że 
był to pośrednio wynik ustawy rządowej, która ze względu na po-
bliską Twierdzę, wymagała pozwolenia nie tylko na budowę ale 
także na remonty domów. Szkoda, jednak że nie napisał o pięk-
nych kwiatach, którymi ozdobione były przydomowe ogródki. 
Być może jednak nie zrobił tego gdyż zachwyty nad tą ozdobą 
nie dotyczyły samego miasta, ale domostw wokół stacji kolejo-
wej, a to była wówczas odrębna osada. 

Oczywiście zabudowa miejska była różna, były lepsze i gor-
sze lokalizacje. Dowiadujemy się, że w 1879 r. w mieście było 
około 300 domów, jeden z bardziej zamożnych został właśnie 
w tym roku wystawiony na sprzedaż. Znajdował się przy obec-
nej ulicy Warszawskiej w pobliżu wspomnianego już rynku czyli 
w centrum. Składał się z 3 pokoi na parterze, 2 pokoi na pię-
trze, kuchni, narożnego sklepu, piwnicy, 4 chlewów i placu pod 
zabudowę na rogu ulicy. Nie był to jedyny dom, którym wów-
czas handlowano, właściciel hotelu z restauracją położonych 
w ogrodzie i prosperujących w mieście od 20 lat także wystawił 
je na sprzedaż. 

W roku tym rozpoczę-
to działania, których celem 
było utworzenie Ochotniczej 
Straży Ogniowej, co jak wia-
domo w krótkim czasie dało 
pozytywny skutek. Zaczęto 
wznosić zabudowania fabry-
ki fajansu i porcelany, która 
miała zatrudniać docelowo 
około 100 osób co się rów-
nież udało.

Wśród szacowanych 
około 1200 chrześcijańskich 
mieszkańców byli katolicy, 
protestanci i prawosławni. 
Pieczę nad wyznawcami róż-
nych religii sprawowali w tym 
roku: ksiądz ignacy Górski, 
pastor Ludwik Behrens i rabin 
Faiwel Barabi. Dla pastora nie 
był to udany rok, w czerwcu 

zmarła mu żona. Urząd burmistrza pełnił około trzydziestolet-
ni Adam Affanasowicz. Kasjerem miejskim był również około 
trzydziestoletni Franciszek Dąbrowski. Dla obu panów były to 
ostatnie miesiące wykonywania tych prac. Gdy Affanasowicz 
w styczniu kolejnego roku zmarł nagle, prawdopodobnie na 
grypę, Dąbrowski zajął jego stanowisko.

i na koniec garść nazwisk. To grupa nowodworzan, która 
w grudniu tego roku przekazała datki na dotkniętą głodem 
ludność Górnego śląska. Trzy ruble wysłał pastor Brhrens. 
Dwa ruble ofiarował Tomasz Kolasiński – poczmistrz. Rubla 
przekazali: Affanasowicz – burmistrz, Alfred Fabian – aptekarz, 
Robert Morgenthaler – ławnik miejski, ksiądz Górski, Czekal-
ski, Kokowski – emeryt. Po 50 kopiejek było darem: Włady-
sława Piechockiego – nauczyciela, Dąbrowskiego – kasjera 
miejskiego, O. Wojdyno, Wiśniewskiego, Piotrowskiej, Bier-
nackiego (prawdopodobnie Władysława ekspedytora poczty) 
i Karoliny Koechel.

n Nowy Dwór do metropolii nie należy, dlatego raczej rzad-
ko można zetknąć się z jego archiwalnymi opisami. Dziś przy-
toczymy Państwu obraz Nowego Dworu z przed 142 lat uzu-
pełniony faktami, o których nasz anonimowy poprzednik nie 
napisał, a które miały wówczas miejsce.

nowy dwór 1879 TeksT I foTo  
MARiA MOŻDŻYńSKA 

Skwer przed kościołem 

ewangelickim przez 

wiele lat był jedyną za-

gospodarowaną częścią 

Placu Kościelnego.
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„wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale” – bal w PP1 TeksT I foTo JOANNA WAśNieWSKA 
NAUCZYCieLKA PP1

5 lutego w Publicznym Przedszkolu 
Nr 1 „Wesoła Jedyneczka” odbył się 

bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana w przedszkolu 

pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za bohaterów znanych 
bajek, w salach przedszkolnych można 
było spotkać wróżki, królewny, delikatne 
motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spi-
der-Mana, Batmana... nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. Roz-
poznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój 

sal wprowadził wszystkich w radosny na-
strój oraz zachęcał do wesołej zabawy.

Dzeci z ochotą uczestniczyły w tańcach 
i zabawach prowadzonych przez wycho-
wawców.

Na salach podczas pląsów robiło się ko-
lorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech 
nie znikał z twarzy. Bal umożliwił dzieciom 
i wychowawcom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowankom, a to 
było głównym celem tego balu.

Na zakończenie balu odbyła się sesja 
fotograficzna.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za za-
angażowanie w przygotowanie pięknych 
balowych strojów. 

NASTĘPNY BAL ZA ROK...
n

n Bal karnawałowy dla przedszkolaków 
to dzień niezwykły, często wyczekiwa-
ny przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarcza-
jącą im wielu przeżyć i radości. Tak też 
było u nas.

P
P
1 

święto Babci i dziadka TeksT I foTo JOANNA WAśNieWSKA NAUCZYCieLKA PP1

Babcie i Dziadkowie zajmują szcze-
gólne miejsce w serduszku małe-

go dziecka i są bardzo ważnymi osobami 
w jego życiu. Dlatego też, Dzień Babci 
i Dziadka obchodzimy w naszym przed-
szkolu bardzo uroczyście. Dzieci przy-
gotowały dla nich program artystyczny, 

recytowały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły.

W przygotowanych programach arty-
stycznych wnuczęta wyraziły swoją miłość 
i wdzięczność do ukochanych osób. Pomi-
mo tego, że nie mogliśmy gościć naszych 
dziadków w przedszkolu ze względu na 

pandemię Covid-19 nasze przedszkolaki 
pamiętały o wielkim święcie.

Artystyczne popisy dzieci zostały na-
grane, więc kochani dziadkowie choć nie 
mogli zobaczyć ich na żywo mogli zrobić 
to za pośrednictwem strony internetowej 
oraz facebooka przedszkola. 

Kochanym Babciom i Drogim Dziad-
kom jeszcze raz życzymy samych pięknych 
chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dum-
ni ze swych wnuków jak w tym dniu. 

n

n „Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia, dziś życzenia wnuczek składa 
i piosenki śpiewa wnusia…” te słowa można było usłyszeć podczas uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się w dniach 21-22 stycznia 2021 r. w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 „WESOŁA JEDYNECZKA”. 
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walentynki w PP1 

Święto te znane jest każdemu jako świę-
to zakochanych. My jednak ukazaliśmy 

naszym przedszkolakom, że to także czas przy-
jaźni, poszanowania i miłości do bliskich nam 
osób. Ten szczególny dzień dla dzieci z przed-
szkola stał się świetną okazją do wspólnej za-
bawy oraz pokazania jak dobrze i wesoło jest 
nam razem. Nie zabrakło zabaw, konkursów, 

tańców, a także wręczania kartek walentynko-
wych oraz drobnych upominków.

Wspólnie spędzony czas w walentynko-
wym nastroju sprzyjał prowadzeniu z dzieć-
mi rozmów na temat znaczenia uczuć 
w naszym codziennym życiu. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że Walentynki to nie tylko 
serduszka czy czerwone pluszaki. Tym, co 
naprawdę się liczy, jest życzliwość, sympatia 
i szacunek okazany drugiemu człowiekowi.

To był mile spędzony dzień.

n W piątek 12 lutego br. w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 odbyły się „Walentynki”.

P
P
1

TeksT I foTo JOANNA WAśNieWSKA – NAUCZYCieLKA PP1 

„Mam serduszko, wielkie serce,  
spójrz jakie czerwone.

Kogo kocham, kogo lubię,  
rzucę w jego stronę.

Ciebie kocham, Ciebie lubię,  
Ciebie pocałuję.

A czerwone dziś serduszko,  
wszystkim podaruję”

Kolorowe stroje przedszkolaków, baj-
kowy wystrój sal i skoczna muzyka, to 

elementy, które zapowiadały udaną zabawę. 
Ten długo oczekiwany moment rozpoczął Pan 
Dyrektor Zdzisław Szmytkowski witając uczest-
ników balu i życząc pozytywnej energii na cały 

dzień. Podczas wizyty zostały również wręczo-
ne i ufundowane przez Przewodniczącego 
Rady Powiatu dyplomy i nagrody „Super przed-
szkolakom”, które podczas i semestru odzna-
czyły się wyjątkowym zachowaniem, wiedzą 
i umiejętnościami. Wiadomo, że obecny czas 
pandemii nie sprzyja organizowaniu dużych 
imprez, ale nie wymusił także rezygnacji z ich 
organizowania. Forma naszego balu nie zmie-
niła się, a jedynie została zmodyfikowana. Nie 
było wspólnych zabawa i konkursów, za to ka-
meralne taneczne imprezy w obrębie własnej 
grupy. W ten sposób nie zrezygnowaliśmy ze 

wspólnej zabawy, a dzieci spełniły swoje ma-
rzenie o byciu wymarzonym bohaterem z ulu-
bionej bajki. Wśród tanecznych postaci można 
było zobaczyć księżniczki, wróżki, piratów, zwie-
rzątka oraz bohaterów kreskówek. Nie sposób 
było zliczyć i wymienić wszystkich bohaterów. 
Rytmiczne melodie, dynamiczne tańce oraz sal-
wy śmiechu dobiegające z sal przedszkolnych 
stanowiły dowód, że w karnawale dzieci bawią 
się wspaniale. Oprócz kreatywnych i koloro-
wych zabaw, atrakcją dla przedszkolaków była 
niezwykła sesja zdjęciowa w bajkowo – balono-
wej scenerii oraz pyszny poczęstunek. 

magiczny bal karnawałowy w PP4 TeksT K. KUCZKOWSKA
foTo M. KACZMAReK – ANTOS

n „W karnawale, w karnawale dookoła 
wielkie bale, gdy orkiestra pięknie gra, 
dobry humor każdy ma!”. 3 lutego w na-
szym przedszkolu już od rana było bardzo 
wesoło, a wszystko to za sprawą atmosfe-
ry związanej z Balem Karnawałowym.

P
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światowy dzień Pluszowego misia w PP2 TeksT I foTo PP2

Tego dnia wszystkie dzieci miały 
okazję odgadywać tytuły piose-

nek o misiach, układać puzzle, brać udział 
w konkursach o misiach, wykonywać pra-
ce plastyczne, których bohaterem był miś. 
Składały pluszakom życzenia z okazji ich 
święta. Nie zbrakło tańców przy muzyce 
z repertuaru dziecięcego. Dla przedszko-

laków święto było miłym wydarzeniem, 
w którym miś był głównym bohaterem. 
Ta zabawka jest nie tylko przytulanką, ale 
również towarzyszem i przyjacielem, bo 
trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat 
bez pluszowego misia.

n Pluszowe misie towarzyszą dzieciom 
od stuleci. Światowy Dzień Pluszowego 
Misia obchodzony był w PP2 uroczyście.

P
P
2 

zabawa karnawałowa w klasie 2a TeksT 
I foTo SP1 S

P
1 

Tak też było w Szkole Podstawowej nr 1!
3 lutego 2021 roku w klasie 2a odbył się bal karnawałowy. 

W tym roku inny niż wszystkie dotąd... Ze względu na zachowanie 
reżimu sanitarnego uczniowie bawili się w swoim gronie. Jednak 
wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a to było głównym ce-
lem balu przebierańców. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowanie pięknych bajkowych strojów. 

Kolejny bal karnawałowy już za rok. Trzymajmy kciuki, żebyśmy 
wrócili do normalności i mogli bawić się wszyscy razem.

n Karnawał to wesoła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwię-
ków i zabaw tradycja nie tylko dla dorosłych. Bal karnawałowy 
jest atrakcją bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im 
wielu przeżyć i radości.

dzień kubusia Puchatka TeksT I foTo 
M. KUJAWA

W izerunek amatora miodku zamieszkującego Stumilowy Las 
zna prawie każde dziecko. Ukochany przez miliony dzieci 

na całym świecie pluszowy miś, zwany jest misiem o bardzo małym 
rozumku, zamieszkałym w Stumilowym Lesie. Z tej okazji uczniowie 
klasy 2a poznali kilka ciekawostek dotyczącej powstawania książki, 
a także wykonali pamiątkowe zdjęcia.

n 18 stycznia dzieci na całym świecie obchodzą Dzień Kubusia 
Puchatka. W tym dniu urodził się autor książek „Kubuś Pucha-
tek” i „Chatka Puchatka” A.A. Milne, które napisał dla swojego 
synka Krzysia.
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Pracujemy metodą projektu

W tym czasie klasa poznała nie tylko 
opowieść o pingwinach Adeli i ich 

życiu na Antarktydzie, lecz także poznała życie 
i różnice, jakie można zaobserwować w Ark-
tyce i Antarktydzie, w wielu wymiarach. Po-
znawane treści rodziły się spontanicznie, a to 
dzieci były kreatorami tych zajęć. 

Projekt rozpoczęliśmy od tworzenia tema-
tycznych kart pracy, porównywaliśmy życie 
w obu lodowych krainach (flora i fauna, a także 
stacje badawcze były pod lupą dociekliwych 
drugoklasistów). Uczniowie zbudowali zagro-
dę dla pingwinków z kostek cukru, a z pla-
steliny ulepiły pingwinki. Następnie opisały 
pingwina Adeli, zapoznały się z sylwetką au-
tora i napisały przebieg wydarzeń w lekturze, 
poznały gatunki pingwinów objęte ochroną. 

Na koniec wspólnie wykonaliśmy pingwina 
Cesarskiego, Królewskiego, Adeli i pingwina 
Małego w rzeczywistych rozmiarach i porów-
nywaliśmy je ze sobą. To był bardzo ciekawy 
czas. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
lektury, które pomogą nam przenieść się 
w równie magiczne miejsce.

n Powrót do szkoły po feriach, uczniowie 

klasy 2a rozpoczęli od omówienia lektury 

„Zaczarowana zagroda”. Bardzo szybko 

jednak ta forma zmieniła się w metodę 

projektu i trwała siedem dni. 

S
P
1

TeksT I foTo SP1

To Dzień Babci (21 stycznia) i Dzień 
Dziadka (22 stycznia). Z tej okazji 

uczniowie klasy 2a wykonali laurki dla swo-

ich kochanych babć i dziadków. Nie zawsze 
mogą jednak odwiedzić seniorów, by złożyć 
życzenia i wręczyć im upominki (z powodu 

aktualnej sytuacji związanej z koronawiru-
sem, bądź dzielącą odległością). 

Dlatego też w imieniu dzieci przesyłamy 
najlepsze życzenia: Drogie Babcie i drodzy 
Dziadkowie, żyjcie nam sto lat w zdrowiu 
szczęściu i pomyślności!

dzień Babci i dziadka
n Styczeń to zimowy miesiąc, za oknami biało i mroźno. Jednak są dwa takie dni 
stycznia, kiedy na sercu robi się miło i ciepło.

S
P
1

TeksT I foTo SP1
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konkurs „najpiękniejsza maska karnawałowa” w „Bajkowym świecie” TeksT I foTo 
LiDiA BUDZOWSKA 

Prace na konkurs przyniosło aż 72. dzieci, wszystkie prace 
były piękne, różnorodne i kolorowe, jak na karnawałowe 

maski przystało. Każda maska była wyjątkowa i wybranie najpięk-
niejszej nie należało do łatwych. 

Głosowanie na maski było dwuetapowe. Najpierw wszyst-
kie grupy dokonały wewnętrznego głosowania na przyniesione 
przez dzieci maski. Z każdej grupy wyłoniono po 2-3 maski, które 
przeszły do kolejnego etapu. W drugim etapie Pani Dyrektor oraz 
organizatorka konkursu po trudnej debacie wybrały maski, które 
trafiły na podium. Głosowanie odbywało się w dwóch kategoriach 
wiekowych: 3-4latki oraz 5-6latki.

W kategorii 3-4latków, miejsca zajęli:
i Stefan Z.– grupa „Żuczki”
ii Kacper M.– grupa „Żuczki”
iii igor D. – grupa „Motylki”

W kategorii 5-6latków, miejsca zajęli:
i Bartek P. – „Ananaski”
ii Otylia M. – „Ananaski”
   Jan T. – „Muchomorki”

iii Amelia – „Zajączki”
    Natalia T – „Liski”
    ignacy M – „Liski”

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.  
Prace konkursowe można oglądać w wejściu Przedszkola oraz 
szatniach „zerówek”, a także na stronie internetowej Przedszkola 
Publicznego nr 5. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

n Karnawał wzbudza we wszystkich pozytywne emocje, 
cieszy i bawi. W tym roku niestety bale karnawałowe mu-
siały przybrać inną formę niż zawsze, dlatego chcąc umilić 
ten czas naszym wychowankom i Rodzicom ogłosiliśmy na 
początku lutego konkurs plastyczny „Najpiękniejsza maska 
karnawałowa”.
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Bal karnawałowy w miejskim Żłobku 

Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał 
wszystkich do wesołej zabawy. Dzieci świetnie się bawiły, 

tańcząc w rytm skocznej muzyki, wśród kolorowych balonów i ser-
pentyn. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wycho-
wankom. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekał słodki 
poczęstunek.

Rodzicom dziękujemy za kreatywność i pomysłowość w dobo-
rze strojów. Już dziś z niecierpliwością czekamy na następną zaba-
wę karnawałową w naszym żłobku. 

n 5 lutego 2021r w miejskim żłobku odbył się bal karnawałowy. 
W tym dniu sala żłobkowa zmieniła się w zaczarowaną krainę 
pełną wróżek, zwierzątek, księżniczek, piratów i innych barw-
nych postaci z kreskówek i bajek. 

TeksT I foTo BLANKA RUTKOWSKA 

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich dzieciń-
stwo udanym i szczęśliwym. Babcia i Dziadek mają zawsze 

dla nich czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi. Rozumieją ich dziecię-
ce rozterki, a przede wszystkim bezgranicznie je kochają. Wnuczęta 
są dla nich radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce 
w tym dniu dzieci przygotowały dla kochanych dziadków upominki 
i laurki z pięknymi życzeniami.

„Dziś Dzień Dziadków, nie psocimy, tylko dobrze Wam życzymy.
Całujemy was serdecznie, żyjcie długo nawet wiecznie”

dzień Babci i dziadka w Żłobku TeksT MARZeNA BOJAR
foTo DOROTA RUSiN, BLANKA RUTKOWSKA

n W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które wzbudzają 
ogromne radosne emocje. To oczywiście Święto Babci i Dziadka.

Walentynki już na dobre zadomowiły 
się w naszym kalendarzu uroczysto-

ści przedszkolnych. W tym roku również ob-
chodziliśmy ten dzień pod znakiem przyjaźni 
i radości przebywania ze sobą. 12 lutego br., 
dzieci przyszły do przedszkola ubrane na czer-
wono, a serca i serduszka królowały wszędzie. 
Tego dnia odbyły się we wszystkich grupach 

zajęcia na temat przyjaźni, miłości oraz spo-
sobów jej wyrażania. Przedszkolaki poznały 
krótką historię św. Walentego, uczestniczyły 
w tematycznych zabawach ruchowych, dy-
daktycznych, plastycznych i integracyjnych, 
a we wszystkich zajęciach dominował oczy-
wiście kolor czerwony. Z pewnością ten dzień 
możemy zaliczyć do udanych.

walentynki w PP2
n Dzień Zakochanych to czas, w którym szczególnie okazujemy uczucie tym, któ-
rych kochamy. I mimo, że jest to święto tych nieco starszych, to nie można zapomnieć 
o dzieciach, które lubią okazywać swoje uczucia.

P
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TeksT I foTo M.Ch. 
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Zawita do nas, doskonale znany wszyst-
kim miłośnikom tej dyscypliny, legen-

darny wyścig Gran Fondo. Spodziewamy się 
kolarzy z całego świata! 

Jak mówi organizator: „Takiej imprezy 
jeszcze u nas nie było".

Kolarze zmierzą się na trzech dystansach 
– Granfondo, Mediofondo i Adventure. Do-

datkowo rozegrana zostanie jazda 
indywidualna na czas. 

Wszystko po to, by upamięt-
nić kolejną rocznicę Bitwy War-
szawskiej.

Start i meta wyścigu Gran Fon-
do o dystansie 166 km, jak i cała 
baza wydarzenia zlokalizowane 
będą na terenie Twierdzy Modlin. 

To naprawdę duże wyróżnie-
nie dla Nowego Dworu Mazo-
wieckiego.

n Tego lata nasze miasto tego lata stanie 
się na 3 dni jedną z 26. światowych stolic 
kolarstwa.

legendarny wyścig kolarski w ndm! TeksT I foTo ReD.

17-latek z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego wypunktował syna by-

łego mistrza KSW w pojedynku na zasadach 
boksu olimpijskiego. Gratulujemy i trzyma-
my kciuki za kolejne zwycięstwa!

n

n W piątek, 29 stycznia zawodnik sekcji 
pięściarskiej nowodworskiego NOSi-
R'u zmierzł się z Marcelem Materlą pod-
czas gali Babilon Promotion.

Pajdziński wygrywa z materlą! TeksT I foTo ReD.

Wśród pięciu najlepszych zespołów 
w tej kategorii wiekowej wystąpiły 

siatkarki NOSiR-u Nowy Dwór Mazowiecki. 
Najbardziej emocjonującym spotkaniem tur-
nieju okazał się mecz z KS-em Metro Warsza-
wa. Zwycięstwo po tie-breaku dała naszym 
siatkarkom historyczny pierwszy brąz.

indywidualną nagrodę MVP dla najlep-
szej zawodniczki zespołu NOSiR w finałach 
otrzymała Julia Grzelak. 

Zajmując 3. miejsce, siatkarki awansowa-
ły do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, zatem 
to jeszcze nie koniec siatkarskich zmagań 
w tym sezonie. 

Gratulujemy trenerowi Cezarowi Tulino-
wi i drużynie!

skład nOsiR-u:
Bolińska Urszula, Grzelak Julia, Grzywa-

czewska Klaudia, Mazurek Katarzyna, Stan 
Aleksandra, Staśkowiak Natalia, Trzpioła 
Zuzanna, Wiącek Natalia, Urbiak Weroni-
ka, Ziemińska Natalia, Żuryńska Aleksan-
dra, Żelazek Julia, Trener: Cezary Tulin.  
Fot. This is Volleyball

n Od 25 do 28 lutego 2021 w Legionowie rozgrywano finałowy turniej Mistrzostw 
Mazowsza Kadetek w piłce siatkowej. Siatkarki NOSiR-u zajęły 3. miejsce!

Brąz dla naszych kadetek! TeksT I foTo NA PODST. 
FB NOSiR NOWY DWóR MAZOWieCKi



Kto PITa, nie błądzi!
Mieszkasz w Nowym Dworze Mazowieckim?  

Zainwestuj w swoje miasto  
i rozlicz tutaj PIT!

Dzięki temu zyskasz:
 3 nowe drogi 3 nowe miejsca rekreacji

3 lepszą oświatę i edukację.


