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TEMAT NUMERU
SOS dla MOdlina! POdPiSz Petycję! 
15 czerwca na terenie Mazowieckiego Portu Lotni-

czego Warszawa-Modlin odbyła się debata „S.O.S. dla Modlina”. Wzięło w niej 
udział kilkaset osób – nie tylko władze lotniska, przedstawiciele linii lotniczych 
Ryanair i firmy Egis, samorządowcy, ale także mieszkańcy powiatu, przedsię-
biorcy, i pracownicy portu. Niestety, mimo zaproszenia, w spotkaniu nie wzięli 
udziału przedstawiciele PPL i strony rządowej.                                             str. 2

będZie 
więcej Zieleni 
w mieście!

 str. 10-11 



Miesięcznik Samorządowy 

2

 

Od Redakcji

www.nowydwormaz.pl

SŁOWO Od BURMiStRza

SOS dla modlina! podpisz petycję! TeksT mazovia.pl, red. 
FOTO adam SzabłowSki

temat numeRu

Szanowni państwo, 
Ostatnie tygodnie upływają pod hasłem 

SOS dla modlina. 15 czerwca na terenie portu 
lotniczego warszawa/modlin zorganizowali-
śmy konferencję, na której zaprezentowaliśmy 
stan bieżący i pomysły na pomoc dla naszego 
lotniska. dziękuję wszystkim, którzy tak licznie 
tam się pojawili, by krzyczeć „SOS dla modlina”. 

chcemy, żeby wszystkie słowa wypowie-
dziane podczas spotkania dotarły do uszu de-
cydentów. wierzę, że razem możemy uratować 
nasze lotnisko i miejsca pracy, które ono gene-
ruje – nie tylko na terenie portu lotniczego, ale 
na całym północnym mazowszu. wasz głos jest 
potrzebny i ważny. dlatego apeluję – podpisz-
cie petycję skierowaną do premiera mateusza 
morawieckiego, o zdecydowaną reakcję na 
działania, które zmierzają do upadłości mazo-
wieckiego portu lotniczego warszawa-modlin 
oraz setek prywatnych biznesów i miejsc pracy. 
jej tekst i miejsce na podpisy znajdziecie we-
wnątrz faktów. dostarczcie je do urzędu miej-
skiego wrzucając do urny lub prześlijcie skan 
na adres: sekretariat@nowydwormaz.pl. 

apeluję do was również o wypełnienie 
ankiety konsultacyjnej dotyczącej przebiegu 
szybkiej kolei. forsowane przez rządzących 

rozwiązania w zakresie transportu i komuni-
kacji zmierzają do odcięcia naszych mieszkań-
ców i pasażerów portu od szybkiej kolei. jeśli 
nie wypowiemy głośno i stanowczo naszego 
zdania, może nam grozić wykluczenie komu-
nikacyjne. to, o co tak walczyliśmy, a co stało 
się dla mieszkańców przyjemnym „skutkiem 
ubocznym” lokalizacji w naszym mieście mię-
dzynarodowego portu lotniczego może odejść 
w zapomnienie. nie pozwólmy na to!

korytarz 7 – rozbudowa dotychczasowej 
linii zabezpieczy nasze wspólne interesy! dla-
tego zwracam się do państwa również z prośbą 
o wzięcie udziału w tych konsultacjach i wy-
pełnienie ankiety na stronie https://www.da-
tabout.pl/konsultacjespoleczne/. można to 
zrobić do 7 lipca. 

razem wołajmy SOS dla modlina!

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

SOS dla Modlina! Podpisz petycję!   2-6
WieŚci z POWiatU

NIE nowotworom u dzieci 7
Mistrzostwa powiatu nowodworskiego w siatkówce 
plażowej szkół ponadpodstawowych  8
WieŚci z RatUSza  6

Absolutorium dla burmistrza 9
WiFi w przestrzeni miejskiej!  9
Walczymy z komarami! 9
Będzie więcej zieleni w mieście! 10
Remont bloków komunalnych trwa! 12
Kolejne dofinansowanie na remont GKO! 12
Zmiany w Wydziale Spraw Obywatelskich 13
Więcej pieniędzy na wymianę piecy! 13
OGŁOSzenia i inFORMacje           15-18,31

naSze MiaStO

KLUB SENIOR+  zorganizował Dzień Dziecka w OPS  19
Nowi nowodworzanie i nowodworzanki  19
BliŻej HiStORii

„Nieciekawa” katastrofa kolejowa 20
WydaRzenia

W Nowym Dworze Mazowieckim oddano 
hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej 21
W Hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
w 86. rocznicę jego śmierci  21
XXII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 22-23
edUKacja

Dzień Dziecka w PP2  24
Dzień Dziecka w PP3 24
„Święto wszystkich mam” w PP4  24
Wszystkie dzieci nasze są...” obchody 
Dnia Dziecka w PP4  25
Dzień Dziecka w Twierdzy – na wesoło i sportowo 25
Dzień dziecka w PP1 26
Dzień Mamy i Taty w PP1  26
Pierwszy Dzień Wiosny w „Wesołej Jedyneczce” 26
PP1 w  Projekcie  Edukacyjnym „Technikoludek, 
czyli przedszkolak w świecie technologii” 27
Dzień Dziecka w PP5  28
SPORt

Dorota czwarta w Pucharze Świata! 29
Gratulacje dla ciężarowców! 29
Na pandemię – hulajnoga i rolki 29
Świt zdobywcą wojewódzkiego Pucharu Polski 30
Turniej piłkarski „Powitanie lata” w Twierdzy 30
Na pandemię – warcaby 30

Podczas spotkania mieszkańcy, przed-
siębiorcy oraz samorządowcy pod-

pisali petycję w obronie lotniska w modlinie. 
apelują w niej, by rządowi udziałowcy, czyli 
polskie porty lotnicze oraz agencja mienia 
wojskowego wyrazili zgodę na podwyższenie 
kapitału zakładowego/dopłaty do kapitału 
lub pozwolili na wejście do spółki inwestora 
prywatnego, który zagwarantuje środki nie-
zbędne na funkcjonowanie i dalszy rozwój 
lotniska.

 
do wybuchu pandemii liczba odprawia-

nych w modlinie podróżnych systematycznie 
rosła. w lutym 2019 r. wykonano tu 1884 ope-
racje i obsłużono ponad 228 tys. pasażerów. 
w lutym tego roku zrealizowano 343 opera-
cje i obsłużono ok. 11 tys. pasażerów.

 
marszałek Adam struzik zwracał pod-

czas spotkania uwagę, że w sprawie rato-
wania modlina przez cały czas trwa totalna 
obstrukcja ze strony rządowej.

– po raz trzeci sejmik województwa za-
bezpieczył 50 mln zł dla lotniska. Nie może-
my ich wprowadzić do portu, bo ppl szuka 
przeszkód. Niestety, mamy zapis w umowie 
spółki o jednomyślności. mam wrażenie, że 
stronie rządowej w ogóle nie zależy, aby to 
lotnisko funkcjonowało. ludzie, którzy po-
budowali tu parkingi, hotele, mają zbankru-
tować tylko dlatego, że ktoś sobie ubzdurał, 
że nie będzie tego lotniska? To skandal.

wobec przedłużającego się paraliżu, 
marszałek wystosował do premiera dwie 
propozycje. zaproponował m.in. wykup 

udziałów od strony rządowej i przejęcie od-
powiedzialności za lotnisko, jednak bezsku-
tecznie. wobec powyższego zaproponował, 
aby to strona rządowa wzięła pełną odpo-
wiedzialność za port. Niestety, wszystkie 
próby dialogu napotykają na uniki ze strony 
ppl. pojawiło się trzecie rozwiązanie – pry-
watny, doświadczony inwestor – i na to też 
nie ma zgody ppl-u.

Modlin szybko wraca do normalności
Jak zauważył wiceprezes spółki Marcin 

Danił, port w modlinie jest jednym z najszyb-
ciej wracających do gry po pandemii. w ze-
szłym roku lotnisko obsłużyło 800 tys. pasa-
żerów, w tym roku władze spółki przewidują 
odbicie – milion sto obsłużonych pasażerów.

– każda inicjatywa portu jest blokowana 
przez ppl. Nie da się tego inaczej nazwać 
niż chęć zlikwidowania konkurencji dla ra-
domia. lata 2017-19 były dla nas latami ren-
towności. Generowaliśmy 12 mln zł rocznie. 
dzięki tym środkom zrealizowaliśmy wiele 
inwestycji, więc opowieści ppl-u, że port jest 
nierentowny, są nieprawdą. Na dziś potrze-
bujemy 50 mln zł na remonty i rozwój – pod-
kreślał danił.

Lotnisko to miejsca pracy
Jacek kowalski, burmistrz Nowego 

Dworu Mazowieckiego – jeden z udziałow-
ców lotniska, podkreślił, że modlin to ważne 
miejsce dla okolicznych przedsiębiorców.

– Firma egis wie, jaki potencjał ma ten 
port i chce tu zainwestować. Naszym za-
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daniem, jako samorządowców, jest rozwój 
regionu, dlatego popieramy działania firmy 
egis – mówił burmistrz kowalski. Jak zade-
klarował, Nowy dwór mazowiecki także jest 
za dopłatą do kapitału spółki i chce dopłacić 
w sumie 20 mln zł. projekt czeka na uchwałę 
wykonawczą. Niestety, wszystko wstrzymuje 
strona rządowa.

Jest inwestor – nie ma zgody
Prezes egis Project Polska krzysztof 

Bernatowicz, przyznał, że firma dostała nie-
oficjalnie informację, według której ppl nie 
życzy sobie sprzedaży udziałów. podkreślił 
także olbrzymi potencjał portu. Jego zda-
niem jest bardzo mało lotnisk, które w tak 
szybkim tempie zdobywają 3 mln pasażerów. 
egis chce wejść do spółki jako mniejszościo-
wy udziałowiec. zapewnia także o pełnym 
dostosowaniu się do potrzeb lotniska. 

 
– Gwarantujemy, że lotnisko byłoby za-

rządzane w sposób podobny jak innych na-
szych 17 lotnisk. egis jest w stanie udostęp-
nić swoje know-how. przed złożeniem oferty 
dokonaliśmy analizy sytuacji i kondycji spółki. 
Nawet student ekonomii widzi, ze inwestycja 
w modlin ma sens – dodał bernatowicz.

Gotowość do współpracy z lotniskiem za-
deklarował także Michał kaczmarzyk, pre-
zes spółki Ryanair sun. ryanair od lat 
jest największym przewoźnikiem w polsce. 
zatrudnia w polsce 1600 osób, z czego 350 
w modlinie. Na stałe bazuje tutaj sześć sa-
molotów ryanaira. mogłoby być ich więcej, 
jednak na razie przepustowość terminala się 
wyczerpała.

 
Głos zabrał także Jakub Urbaniak – 

przedstawiciel nowodworskich przed-
siębiorców.

 – Chciałbym zaapelować do strony rzą-
dowej i przekazać słowa rozpaczy i niepoko-
ju. my, przedsiębiorcy pracujący na lotnisku, 
opieramy się o ścianę i moment bankruc-
twa. Jeżeli to lotnisko zostanie zamknięte, to 
wszystko, co tutaj przez lata zbudowaliśmy, 
może runąć. a my nie będziemy mieli z cze-
go utrzymać naszych rodzin. my tych bizne-
sów nigdzie stąd nie zabierzemy, będziemy 
mogli je – mówiąc brzydko – zaorać. Strona 
rządowa musi wziąć pod uwagę, że jest nas 
tu tysiące. pracujemy dzięki temu, że to lotni-
sko istnieje – apelował Urbaniak. 

 
za utrzymaniem modlina opowiedziało 

się także wielu samorządowców z regio-
nu. Prezydent Płocka, Andrzej Nowa-
kowski stwierdził, ze cała sytuacja wokół 
modlina to przerażający obraz.

– lotnisko szybko się rozwijało. i jeden 
pomysł ekipy, która już raz pokazała, że nie 
potrafi uruchomić portu w radomiu, po-
woduje, że modlin jest w tarapatach. Niech 
inwestują w port w radomiu, jeśli wierzą, że 
ten projekt ma sens i bliżej stamtąd do afry-
ki, ale czemu chcą zniszczyć lotnisko w mo-
dlinie? Nie znajduję pomysłu, jak przekonać 
stronę rządowa, żeby pozwoliła normalnie 

rozwijać modlin – mówił Nowakowski.
wszystkie głosy w dyskusji miały jeden 

wydźwięk, lotnisko w modlinie ma sens, jest 
potrzebne mieszkańcom, przedsiębiorcom 
i pasażerom. 

Na zakończenie debaty wszyscy obecni 
podpisali petycję do premiera o wnikliwe 
rozważenie i zdecydowaną reakcję na dzia-
łania, które zmierzają do upadłości nie tylko 
mazowieckiego portu lotniczego warsza-
wa-modlin ale także związanych z nim setek 
przedsięwzięć prywatnych i miejsc pracy.

Jej treść publikujemy na kolejnych stro-
nach. zostawiamy też dla państwa pustą 
kartkę, na której można zbierać podpisy pod 
petycją. 

podpisy można dostarczyć do Urzędu 
miejskiego ul. zakroczymska 30 w formie pa-
pierowej lub skanem na adres: 
sekretariat@nowydwormaz.pl. 

petycję można również podpisać online: 
https://www.petycjeonline.com/sos_
dla_modlina
lub zeskanuj poniższy kod.
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         szanowny Pan Mateusz Morawiecki
         Prezes Rady Ministrów 
         Rzeczyspospolitej Polskiej 

Mając na względzie dobro ojczyzny zarówno w wymiarze państwowym, jak i wielu naszych małych ojczyzn samorzą-
dowych, a przede wszystkim pomyślność i dobrostan mieszkańców, którym ślubowaliśmy służyć i zdecydowaliśmy się 
dla nich pracować, a także obserwując losy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o., zwracamy się do 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o zdecydowane działania w sprawie pomocy dla tego portu. 

Składamy niniejszą Petycję na ręce Pana Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego w sytuacji 
bezradności wobec działań, pozostających poza naszym wpływem, w nadziei na reakcję, która uratuje tysiące miejsc pracy, 
setki milionów złotych zainwestowanych w inwestycje prywatne i publiczne oraz rozwój tej części naszego państwa. 

Szanowny Panie Premierze, Port Lotniczy Warszawa-Modlin jest przedsięwzięciem, które zostało stworzone nakładem 
środków publicznych na bazie lotniska porzuconego przez wojsko z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku prze-
wozów lotniczych. Jak pokazały ostatnie lata inwestycja ta nie tylko zdołała w krótkim czasie zrealizować założone cele, 
ale ponad trzykrotnie je przewyższyła. 

W ciągu tych kliku lat port lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim osiągnął ponad 3 miliony pasażerów w cią-
gu roku, plasując się na 5 miejscu pod tym względem wśród wszystkich lotnisk w Polsce. Spółka zarządzająca, oprócz 
wkładu początkowego właścicieli oraz dotacji unijnej, nie wymagała żadnego wsparcia ani dofinansowania do swojej 
działalności, albowiem opierała się całkowicie na czystym rachunku ekonomicznym, co jest ewenementem w przypadku 
publicznych przedsięwzięć transportowych. Czas pandemii najbardziej dotknął branżę lotniczą, w tym Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. Stało się jasne, że brak przychodu związany z zatrzymaniem działalności, niezależ-
nym od możliwości spółki, doprowadzi do jej upadku.

W poczuciu odpowiedzialności za wielki obszar działalności gospodarczej, który w sposób bezpośredni lub pośredni 
zależy od istnienia portu lotniczego, a także za miejsca pracy, które stanowią podstawę utrzymania tysięcy polskich ro-
dzin, podjęto wiele prób ratowania tego przedsięwzięcia. Województwo Mazowieckie jest gotowe na dofinansowanie 
spółki w postaci podniesienia kapitału zakładowego o 50 milionów złotych. 

Gdyby powstała obawa o nadmierny wzrost znaczenia samorządu w procesach decyzyjnych spółki, istnieje propozy-
cja Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, dająca możliwość pokrycia najważniejszych zobowiązań spółki propor-
cjonalnie przez wszystkich wspólników. 

Jest też możliwość zewnętrznego dofinansowania przedsiębiorstwa poprzez objęcie udziałów przez firmę komer-
cyjną, która już taką pomoc zaoferowała. Jest to francuski holding Grupa Egis, z którym rozpoczęto rozmowy. Niestety 
wszystkie powyższe rozwiązania spotykają się z obstrukcją i oporem współwłaścicieli spółki, będących faktycznymi re-
prezentantami rządu w jej składzie. 

Nie prosimy Pana Premiera o pieniądze. Nie przeciwstawiamy się żadnemu elementowi strategii Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, dotyczącej rozwoju transportu, w tym lotnictwa cywilnego, w oparciu o Centralny Port Komu-
nikacyjny oraz właśnie budowany port lotniczy w Radomiu. Wnosimy o wnikliwe rozważenie i zdecydowaną reakcję 
na działania, które zmierzają do upadłości nie tylko Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, ale zwią-
zanych z nim setek przedsięwzięć hotelowych, przewozowych, parkingowych, gastronomicznych, handlowych  
i usługowych oraz gospodarstw domowych, które z nich żyją.
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W dniach 8-9 czerwca br. na parkingu 
przed Starostwem powiatowym 

w Nowym dworze mazowieckim po raz 
czwarty zorganizowane zostały bezpłatne 
badania USG dla dzieci z terenu powiatu 
nowodworskiego w wieku 9 miesięcy – 6 lat. 
badania obejmowały USG jamy brzusznej, 
a w przypadku chłopców również mosz-
ny. w ciągu dwóch dni w specjalistycznym 
ambulansie wyposażonym w nowoczesny 
sprzęt przebadano 136 dzieci. 

badania odbyły się w ramach akcji „Nie 
nowotworom u dzieci”, która na terenie na-
szego powiatu miała miejsce dzięki współ-
pracy Starostwa powiatowego, Fundacji 
ronalda mcdonalda, firmy Steinbacher oraz 
Hotelu mazovia***. Serdecznie dziękujemy 
za ogromne zaangażowanie i wytężoną 

pracę na rzecz realizacji tego wspaniałego 
wydarzenia: mieczysławowi – opiekunowi 
ambulansu, magdzie, ayadowi i marcinowi  
– lekarzom oraz oliwii, Julii i wiktorii – wo-
lontariuszkom z zespołu Szkół zawodowych 
nr 1 w Nowym dworze mazowieckim.

mamy nadzieję, że tego typu akcje po-
mogą zwiększyć świadomość społeczną 
dotyczącą możliwości występowania no-
wotworów oraz chorób nerek u dzieci oraz 
zachęcą rodziców do regularnych kontroli 
zdrowia swoich maluchów. 

nie nowotworom u dzieci TeksT zeSpół promoCJi i Spraw SpołeCzNyCH STaroSTwa powiaToweGo w Nowym dworze mazowieCkim
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Miesięcznik Samorządowy 

W dniu 7 czerwca br. na boiskach plażowych Nowodworskie-
go ośrodka Sportu i rekreacji odbył się powiatowy Turniej 

Siatkówki plażowej szkół ponadpodstawowych w kategorii dziew-
cząt i chłopców. do rywalizacji przystąpiło 9 par, szkolne reprezenta-

cje wystawiły trzy szkoły:
 liceum ogólnokształcące im. wojska polskiego 
w Nowym dworze mazowieckim,
 zespół Szkół zawodowych nr 1 
w Nowym dworze mazowieckim,
 zespół Szkół ponadpodstawowych im.  
w. Sikorskiego w pomiechówku.

emocjonujące widowisko pozwoliło wyłonić zwycięz-
ców. klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco:

kategoria dziewcząt:
1. Urszula bolińska/ Natalia ziemińska – l. o. Ndm
2. Natalia Staśkowiak/klaudia Grzywaczewska – l. o. Ndm
3. aleksandra Stan/aleksandra Żuryńska – zSz Nr 1 Ndm

kategoria chłopców:
1. marceli wasilko/miłosz pieluchowski – l. o. Ndm
2. wiktor Czapla/mikołaj Tomasiak – l. o. Ndm
3. mateusz wit/karol Cherek – zSp pomiechówek

Nagrody w turnieju ufundowane przez Holi Gym&Fit-
ness oraz Tiszertowo.pl wręczył Starosta Nowodworski 
krzysztof kapusta. 

mistrzostwa powiatu nowodworskiego w siatkówce plażowej  
szkół ponadpodstawowych

TeksT zeSpół promoCJi i Spraw SpołeCzNyCH 
STaroSTwa powiaToweGo w Nowym dworze mazowieCkim

kRWiOdaWcy! WZRasta ZaPOtRZebOWanie 
na kReW i jej kŁadniki. 
sprawdzajcie na stronach Regionalnych centrów krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, Fb, która grupa krwi jest potrzebna i zgłaszaj-
cie się do centrów krwiodawstwa. Potrzebujemy Was!

Więcej informacji znajdziecie na www.twojakrew.pl. sprawdzi-
cie tam gdzie możecie oddać krew oraz jakie przywileje przy-
sługują krwiodawcom, itp.

W okresie, kiedy wyjeżdżamy na urlopy zapotrzebowanie jest 
większe, zatem apelujemy o oddawanie krwi jeszcze przed wyjaz-
dem, aby odpoczywać z poczuciem uratowania czyjegoś życia.

drodzy mieszkańcy powiatu nowodworskiego! krew jest bez-
cennym lekiem, który ratuje zdrowie i życie. Zgłoście się do Re-
gionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa Oddział 
terenowy w nowym dworze mazowieckim i podarujcie życie 
drugiej osobie.

Oddział przyjmuje 
w następujących 
godzinach:

 rejestracja na krew 
pełną:

poniedziałek – piątek 
7.00-13.00 bez tele-
fonów,

 ozdrowieńcy oso-
cze: środa i piątek 7.00-10.30 po wcześniejszym zapisie telefo-
nicznym we wtorek i czwartek

Pokaż znajomym, że oddajesz krew i zachęć ich do Honorowe-
go krwiodawstwa. 

dołącz do społeczności krwiodawców na Facebooku i skorzy-
staj z aplikacji „Łączy nas czerwona nitka”!

tWOja kReW jest POtRZebna! TeksT ZesPóŁ PROmOcji i sPRaW sPOŁecZnycH 
staROstWa POWiatOWegO W nOWym dWORZe maZOWieckim

Z OgROmnym ZadOWOLeniem cHciaŁem PaństWa POinFORmOWać O ZbióRce dLa mai
przy budynku Starostwa powiatowego w Nowym dworze mazowieckim przy ulicy ignacego paderewskie-
go 1b stanął korkowóz, który zaprojektował i wykonał druh ochotniczej Straży pożarnej w Nowym dworze 
mazowieckim – daniel Jeszke. 
Środki uzyskane ze sprzedaży zebranych korków przeznaczone 
będą na rehabilitację chorej mai. 
miniwóz pomieści nawet kilkadziesiąt kilogramów nakrętek, dlate-
go zachęcamy do włączenia się w akcję poprzez aktywne wrzuca-
nie korków. 
informacje dotyczące zbiórki dla małej mai dostępne są na stronie 
internetowej https://www.dzieciom.pl/podopieczni/38470
Starosta Nowodworski
krzysztof kapusta
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walczymy z komarami!absolutorium dla burmistrza TeksT red. 
FOTO mzo

TeksT  
I FOTO red.

Głosowanie poprzedziła dyskusja o stanie miasta oraz propo-
zycje nowych przedsięwzięć. 

Jak mówi burmistrz – ta decyzja mnie i moim pracownikom po-
zwala cieszyć się ze skuteczności podejmowanych działań. działań 
będących odpowiedzią na potrzeby naszej miejskiej społeczności. 
obiecuję, że – tak jak przez ostatnie 21 lat – dalej będę pracował 
na rzecz rozwoju Nowego dworu mazowieckiego. Samorząd to my 
wszyscy – władze, ale przede wszystkim mieszkańcy! razem może-
my więcej. Szczególnie w tych niełatwych czasach.

Serdecznie gratulujemy!

n Podczas sesji 8 czerwca radni jednogłośnie przyznali 
Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu wotum zaufania i ab-
solutorium.

W maju wpuszczone były preparaty do wody utrudniające wy-
lęg z larw komara. przed bożym Ciałem było prowadzone 

odkomarzanie. 14 czerwca rozpoczął się kolejny etap – odkomarzanie 
za pomocą zamgławiania na gorąco. akcją objęte są tereny publiczne 
na terenie miasta (parki, place i miejsca z dużą ilością drzew), a także 
korona wału przy rzece Narew.

n Wraz z nastaniem ciepłych dni zaczęły nam dokuczać ko-
mary. Jak co roku Miasto, a dokładnie pracownicy Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania toczą walkę z tymi owadami.

Komisja europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprze-
wodowego internetu dla mieszkańców europy i turystów 

w miejscach użyteczności publicznej takich jak parki, place, budynki 
publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej europie. 

w związku z tym ogłoszono program WiFi4eu. budżet progra-
mu WiFi4eu na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. 

Nasze miasto pozyskało dofinansowanie na realizację tego za-
dania. dzięki temu w przestrzeni publicznej uruchomione zostały 
punkty dostępowe. z bezpłatnego internetu można korzystać na 
terenie NoSir, w parku im. wybickiego, na skwerze przed urzędem 
i w budynku urzędu miejskiego. 

wifi w przestrzeni miejskiej! 
n Miasto uruchomiło bezpłatne punkty dostępowe do inter-
netu. Projekt zrealizowano dzięki środkom europejskim.

TeksT red.
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Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj 
i obejmuje 7 lokalizacji na terenie miasta. prace realizowa-

ne są systematycznie, w zależności od akceptacji przez zamawia-
jącego dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych decyzji 
konserwatorskich w okresie trwania umowy. 

Lokalizacja: przy ul. kolejowej

projekt zagospodarowania terenu zakłada ustawienie elemen-
tów małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowero-
wych, a także uzupełnienie istniejącej zieleni nowymi nasadze-
niami w postaci krzewów ozdobnych oraz bylin. projektowane 
zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie wartościowego 
terenu zieleni o zasięgu lokalnym, przyjaznego dla mieszkańców 
i spacerowiczów stanowiącego barierę wizualną oraz akustyczną 
w stosunku do pobliskiej linii kolejowej pkp. ponadto zapropono-
wane gatunki roślin takie jak: rokitnik, tawlina jarzębolistna i róża 
pomarszczona spełniają funkcje wzmacniające skarpę i zabezpie-
czające przed osuwaniem. prace realizowane były w okresie od 
16.02.2021 do 28.04.2021

Lokalizacja: przy ul. Mieszka I
projekt zieleni zakłada wzbogacenie i urozmaicenie terenu re-

kreacyjnego poprzez nowe nasadzenia krzewów ozdobnych, za-
łożenie łąki kwietnej oraz montaż gier plenerowych, elementów 
małej architektury oraz oświetlenie i monitoring. projektowane 
zagospodarowanie terenu ma na celu wytworzenie wartościowe-
go terenu zieleni przyjaznego dla mieszkańców, spacerowiczów 
a także turystów. Nastąpi przywrócenie i podniesienie parametrów 
środowiska naturalnego, obecnie bowiem jest to teren ubogi w ro-
ślinność. zaprojektowane wielogatunkowe rabaty roślinne uatrak-
cyjnią obszar opracowania oraz podniosą jego walory estetyczne 
i przyrodnicze. 

Lokalizacja: Park Trzech kultur
przewidziano wielogatunkowe założenia zieleni, wycinka drzew 

ma ograniczyć się jedynie do tych, które są martwe lub zagrażają 
życiu i zdrowiu (określonych w inwentaryzacji zieleni). zaplanowa-
no nasadzenia zastępcze z gatunków rodzimych. zaprojektowa-
ny zostanie nowy żywopłot wokół pomnika obrońców modlina 
w miejscu obecnego, który jest w złym stanie. zaplanowano także 
dodatkowe urządzenia rekreacyjne.

Lokalizacja: skwer ks. Poniatowskiego  
i abp. Dobrogosta

Teren zostanie dostosowany do nowych nasadzeń dla drzew 
i krzewów. dodatkowo planuje się nowy układ alejek (zmiana ich 
struktury umożliwiająca zapewnienie spójnej koncepcji w nawią-
zaniu do klasycystycznego układu parku), przebudowę istniejących 
przystanków autobusowych na perony autobusowe na odcinku 
ulicy Sawy bezpośrednio sąsiadującej ze skwerem ks. poniatow-
skiego, nowe ławki i kosze na śmieci, a także rewitalizację istnie-
jącego oświetlenia. dla dokonanej modernizacji zieleni wykonany 
zostanie system nawodnienia w części skweru abp. dobrogosta.

n Miasto prowadzi prace związane z modernizacją terenów 
zielonych. Na zadanie pn. Rozwój i modernizacja terenów 
zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim pozyskane zosta-
ło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Całkowita kwota projektu wynosi  
3 731 330,00 zł, a wysokość dofinansowania to 3 150 720,50 zł.

będzie więcej zieleni w mieście! TeksT I FOTO wydział proJekTów iNFraSTrUkTUralNyCH 

PRZED t

Po
 t

Po
 t

KonsultacjE ws. KoncEPcji ZagosPoDaRowania sKwERów  s 
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Lokalizacja: przy ul. Młodzieżowej
zadanie zostało juz zakończone. wykonana została alejka piesza  

mineralna, poprowadzona w południowej części terenu w miejscu 
istniejących przedeptów. Umożliwia ona swobodne dojście do te-
renu rekreacji. Teren placu z fontanną został doposażony w nowe, 
funkcjonalne i wygodne ławki parkowe, leżaki wypoczynkowe, nowe 
kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. ponadto istniejąca zieleń zo-
stała wzbogacona nowymi nasadzeniami bylin oraz łąką kwietną. 
Nowopowstała zieleń została objęta system nawodnienia.

Lokalizacja: przy ul. Nadrzecznej
projekt zagospodarowania terenu zakłada stworzenie nowego 

terenu zieleni o funkcjach spacerowych, rekreacyjnych i edukacyj-
nych, naturalnego i przyjaznego dla użytkowników. ze względu 
na specyficzny charakter tego miejsca, jakim jest zbiorowisko nad-
rzecznego łęgu, zdecydowano, aby teren w przewarzającej mierze 
pozostawić jako obszar naturalny – siedlisko zwierząt i roślin. pół-
nocną i centralną część terenu opracowania pozostawiono bez in-
gerencji. Jedyne przewidziane działania na tym obszarze ogranicza-
ją się do oczyszczenia terenu z podrostów klonów jesionolistnych 
oraz złamanych gałęzi i konarów zagrażających bezpieczeństwu.

projekt zakłada zagospodarowanie południowej, wyniesionej 
części działki. przez tę część terenu opracowania zostanie popro-
wadzona ścieżka edukacyjna – alejka piesza o nawierzchni ekolo-
gicznej – żwirowo-tłuczniowej, przepuszczającej wodę, a na tere-
nie okresowo zalewanej łąki wilgotnej – o nawierzchni drewnia-

nej – w formie trapów kotwionych do gruntu za pomocą kotew 
gruntowych. Ścieżka zostanie wyposażona w tablice edukacyjne, 
zawartością nawiązujące do ptaków i płazów występujących w sie-
dliskach łęgowych. 

w południowo-zachodnim narożniku opracowania, na wynie-
sionej części terenu, 

w miejscu, z którego rozciąga się widok na cały łęg, zaprojek-
towano niewielki placyk o nawierzchni żwirowej. Na placu znajdą 
się ławki z oparciem o naturalnym wyglądzie, wykonane z pni gru-
bych drzew, stojak na rowery o podobnym charakterze oraz rzeźba 
wykonana artystycznie w pniu drzewa pozyskanym z terenu opra-
cowania, przedstawiająca orła bielika – ptaka chronionego, wystę-
pującego na obszarze rozciągającej się obok Strefy warszawskiego 
obszaru Chronionego krajobrazu.

projektowana roślinność to w przewarzającej mierze gatunki ro-
dzime charakterystyczne dla zbiorowisk łęgowych. zgodnie z pFU 
zaprojektowano gatunki roślin bagiennych związanych z siedliska-
mi wilgotnymi, mokrymi łąkami i zbiornikami wodnymi – kosaciec 
żółty i krwawnik pospolity. zaprojektowano również rośliny zwięk-
szające bioróżnorodność tego terenu, miododajne oraz stanowią-
ce pożywienie dla ptactwa. ponadto wprowadzono rekreacyjny 
trawnik z dodatkiem koniczyny.

Lokalizacja: przy ul. Wojska Polskiego. 
zagospodarowanie zieleni polegało na wykonaniu nasadzeń 

w układzie jednego rzędu drzew wzdłuż skarpy po północnej stro-
nie ul. wojska polskiego oraz ich uzupełnienie nasadzeniami krze-
wów ozdobnych. 

zagospodarowanie terenu ma na celu wytworzenie wartościo-
wego terenu zieleni o zasięgu lokalnym, przyjaznego dla mieszkań-
ców, spacerowiczów oraz użytkowników pobliskiego placu zabaw, 
stanowiącego barierę wizualną oraz akustyczną w stosunku do ul. 
wojska polskiego. ponadto zaproponowane gatunki roślin, pochła-
niające zanieczyszczenia powietrza wpłyną pozytywnie na popra-
wę jego jakości.

zakres inwestycji obejmował: przygotowanie terenu pod na-
sadzenia – wycięcie podrostów klonu jesionolistnego, uprawę po-
wierzchni terenu przeznaczonego pod nowe nasadzenia zieleni, 
wyznaczenie miejsc sadzenia drzew w terenie oraz linii nasadzeń 
krzewów, sadzenie drzew z zaprawą dołów i stabilizacją poprzez 
palikowanie, sadzenie krzewów, rozłożenie geowłókniny oraz przy-
krycie powierzchni 5 cm warstwą kory ogrodowej, uporządkowa-
nie terenu po zakończeniu robót, pielęgnację drzew w okresie 
gwarancyjnym.

prace realizowane były w okresie od 16.02.2021 do 18.03.2021
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remont bloków komunalnych trwa! TeksT aNeTa pielaCH – pierŚCieNiak, wydział 
proJekTów iNFraSTrUkTUralNyCH FOTO red. 

W ramach pierwszego zadania do wy-
konania mamy prace budowane 

i konserwatorskie w 20 blokach komunalnych 
znajdujących się w Centrum i modlinie Twier-
dzy. w 10 blokach w Centrum prace budow-
lane przy pokryciach dachowych, stolarce 
okiennej na klatach schodowych, samych 
klatkach schodowych oraz instalacja węzłów 
cieplnych zostały już zakończone. Natomiast 
w blokach w modlinie Twierdzy ze względy na 
szczególnych, zabytkowy charakter obiektów, 
prace zostały rozłożone w czasie i podzielone 

na dwa etapy. w pierwszej fazie wykonaliśmy 
już race budowlane przy wymianie pokryć 
dachowych oraz instalacji węzłów cieplnych. 
aktualnie trwają prace konserwatorskie 
w klatkach schodowych, przy wymianie sto-
larki okiennej i drzwiowej.

drugie zadanie w zakresie bloków ko-
munalny przewiduje wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania w mieszkaniach lo-
katorskich w blokach komunalnych. dodat-
kowo w blokach w modlnie Twierdzy, dzięki 
węzłom „dwufunkcyjnym” popłynie ciepła 

woda. prace w tym zakresie aktualnie są re-
alizowane. 

oba zadania są ściśle ze sobą powiązane 
i zazębiają się ale nie pokrywają. realizacja 
pierwszego nie miałaby sensu bez realizacji 
drugiego i odwrotnie. Spięcie zakresu prac 
z obu projektów umożliwiło realizację inwe-
stycji kompleksowo.

przewiduje się, iż prace zakończą się jesz-
cze w tym roku tak, aby mieszkańcy przed 
nowym sezonem grzewczym nie martwili 
się o zakup opału.

inwestycja związana z pracami budowla-
nymi przy blokach komunalnych była możli-
wa dzięki pozyskaniu dofinansowania w ra-
mach dwóch projektów:
1. odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie 

miasta Nowy dwór mazowiecki jako ele-
ment szerszego działania rewitalizacyjnego 
wartość całkowita projektu: 10 216 673,12
kwota kwalifikowalna: 6 000 076,98
kwota dofinansowania: 5 100 065,43

2. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 
w Nowym dworze mazowieckim 
wartość całkowita projektu: 2 840 178,93
kwota kwalifikowalna: 1 875 000,00
kwota dofinansowania: 1 668 750,00

n

n Trwa remont bloków komunalnych w naszym mieście. Inwestycja rozpoczęła się 
w ub. roku i składa się z dwóch etapów. Pierwszy, w ramach którego 10 budynków 
w centrum miasta zyskało nowy wygląd zewnętrzny już się zakończył. Teraz trwa 
drugi, w ramach którego wymieniane są instalacje CO w mieszkaniach.

kolejne dofinansowanie na remont GkO! TeksT I FOTO red. 

Co ważne, pieniądze te przezna-
czone zostaną nie tylko na prace 

renowacyjno-budowlane (renowację 
sztukaterii, malowideł, drzwi, podłóg) 
ale także na zwiększenie dostępności 
obiektu. 

zamontujemy automatycznie otwiera-
ne drzwi wejściowe, które zapewnią w pełni 
samodzielne wejście do obiektu, a dodatko-
wym ułatwieniem dla niedosłyszących bę-
dzie pętla indukcyjna, wzmacniająca dźwięk 
przy punkcie obsługi turystów.

n Trwa remont zabytkowego budynku 
dawnego kasyna oficerskiego w Twier-
dzy Modlin. Miasto pozyskało dodat-
kowy 1 milion złotych na przywracanie 
świetności obiektu.
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Zmiany w wydziale Spraw Obywatelskich

bezpośrednia obsługa interesantów:
w poniedziałki w godz. 9:00 do 16:00, 
od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 15:00. 

W dalszym ciągu przestrzegamy reżimu sanitarnego i dlatego 
w wSo może przebywać maksymalnie 1 interesant na 1 okienko. osoby oczekujące 
na załatwienie sprawy mogą przebywać wyłącznie w holu (są ustawione krzesła). 

działalność gospodarcza – wnioski do CeidG w formie elektronicznej można 
załatwić za pośrednictwem strony: www.ceidg.gov.pl 
Jeżeli przedsiębiorca nie może dokonać czynności przez internet, może to zrobić 
osobiście, bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty. 
informacje tel. 22 51 22 261.

Wymeldowania i zameldowania można dokonać przez internet.
– https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego
– https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego
– https://www.gov.pl/.../zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub...
Jeżeli osoba nie może dokonać tych czynności przez internet, może to zrobić oso-
biście, bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty. 
informacje tel. 22 51 22 262, 22 51 22 265.

dowody osobiste – wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć przez 
internet.
– https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty...
zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać przez in-
ternet. 
– https://www.gov.pl/.../zglos-utrate-lub-uszkodzenie...
załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych odbywa się bez koniecz-

n Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że od  
31 maja zmieniają się zasady obsługi interesantów w Wydziale Spraw 
Obywatelskich.

Środki zostaną przeznaczone dla osób z listy rezerwowej.  
Nowodworzanom przyznamy do 5 tys. zł na wymianę pieca,  

do 1,5 tys. zł na przyłączenie się do sieci, do 6,5 tys. zł na pompę ciepła. 

w styczniu będą przyjmowane wnioski na kolejny rok. 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na nowy-
dwormaz.pl 

n

więcej pieniędzy na wymianę piecy!

n 8 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali 
zwiększenie budżetu na wymianę źródeł ciepła o 200 tysięcy 
złotych.

TeksT red.

ności wcześniej-
szego umawia-
nia terminu wizyty. dotyczy to także odbioru dowodów osobistych. 
wiadomość SmS o gotowości do odbioru dowodu osobistego wysy-
łana jest centralnie do wszystkich odbiorców dowodów osobistych 
w całej polsce. 
po otrzymaniu wiadomości SmS nie ma konieczności kontaktowania 
się z wSo w celu ustalenia terminu odbioru gotowego dokumentu. 
informacje tel. 22 51 22 265, 22 51 22 261.

cudzoziemcy – w przypadku, gdy sprawy dot. cudzoziemców (numer 
peSel, zameldowanie) będą załatwiane przez agencje zatrudnienia lub 
inne firmy, wtedy należy ustalić termin wizyty tel. 22 51 22 261). 
Jeżeli cudzoziemiec będzie załatwiał swoje sprawy samodzielnie, nie 
ma konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty. 
ale wówczas, należy się liczyć z dłuższym oczekiwaniem na załatwie-
nie sprawy, ponieważ pierwszeństwo w obsłudze mają cudzoziemcy 
umówieni na termin wizyty. Cudzoziemcy niezapisani na określony 
termin, zostaną obsłużeni w miarę możliwości. 
kontakt: obywatelski@nowydwormaz.pl



Maksymilian Górski ur. 11 stycznia 2021 r.
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Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis 
jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to 
nielegalna inwigilacja i państwo chce 
znać twój majątek albo wykorzystać 
zebrane dane do celów podatkowych? 

Jeśli masz opory, żeby wziąć udział w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 

(NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. Dowiedz się, 
co zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz odmawiając udziału.

Nie kieruj się komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedzę 1. 
o spisie ze sprawdzonych źródeł.

Nie zawsze prawdą są opinie osób, które zabiegają o popularność w Internecie. Czasami możesz 
natknąć się na informacje krytykujące organizację tego przedsięwzięcia. Wolność prasy gwarantuje 
dostęp do różnych zdań i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (również prywatnych) nie 
znajdziesz informacji nawołujących do bojkotu udziału w spisie. Jeśli ktoś tak czyni, pomyśl w jakim 
i czyim interesie to robi? Opieraj swoją wiedzę wyłącznie na potwierdzonych materiałach. Można to 
zrobić na stronie https://spis.gov.pl w aktualnościach i dziale poświęconym najczęściej zadawanym 
pytaniom. Informacji szukaj też na stronach internetowych gmin i w mediach. 

Nie neguj zasadności spisu. Od stu lat przeprowadza się go w Polsce 2. 
co dekadę. 

Spisy organizowane są nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale na całym świecie. To, że spisy 
powszechne są potrzebne, wiedzieli już w starożytności. W naszym kraju spisy są realizowane od 
wieków, pierwszy został zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 r.  
realizowany jest ze stałą częstotliwością. Na przestrzeni dziesięcioleci bez względu na sytuację 
polityczną i panujące warunki spisy dostarczały informacji o ilości mieszkańców kraju i każdej miej-
scowości, ich charakterystyce demograficznej i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu nie-
podległości i w okresie rozkwitu dwudziestolecia międzywojennego służyły zaplanowaniu działań 
umożliwiających odbudowę kraju, po II wojnie światowej pozwalały na ocenę skali strat wojennych, 
utraty ludności w wyniku działań okupacyjnych oraz zmiany granic i związanych z tym masowych 
przesiedleń. W kolejnych dziesięcioleciach pokazywały przemiany demograficzne w strukturze 
wiekowej mieszkańców, liczebności rodzin, wykształceniu, czy źródłach utrzymania i inwalidztwie 
włączonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy były źródłem informacji kreślącym portret 
naszego społeczeństwa przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i po kolejnych latach ko-
rzystania z funduszy europejskich. Zawsze liczyła się każda odpowiedź. W obecnie trwającym spisie 
również liczą się wszyscy, bez względu na wiek, wykształcenie, wyznanie czy pochodzenie. 
Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spisu powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, 
co by było, gdyby go nie organizowano? Jak mogłoby funkcjonować nasze państwo bez wiedzy 
o tym, ile osób w nim mieszka, jak wyglądają nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? 
Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez względu na to jaką partię reprezentują, korzystają z in-
formacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie będą dzielić środki finansowe 
i podejmować rzetelne decyzje dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych 
społeczności (m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, 
działalności placówek bibliotecznych, transportu), uruchamiania programów wsparcia dla bezro-
botnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie będzie miał 
zatem wpływ na przyszłość Twoją i Twoich najbliższych.

nie odmawiaj uczestnictwa w spisie  3. 
– jest on legalny i obowiązkowy

Nie jest prawdą, że nikt nie ma prawa pytać o sprawy zawarte w formularzu spisowym. Otóż spis 
jest legalny. Statystyka publiczna ma do tego pełne prawo na podstawie Ustawy o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach po-
wszechnych są wyłączone z obowiązywania przepisów RODO. 
Prawdą jest, że spis obejmuje zagadnienia, które są objęte szczególną ochroną: stan zdrowia czy 
wyznanie religijne. Na te pytania nie musisz odpowiadać. Udzielenie odpowiedzi na pozostałe jest 
jednak naszym obowiązkiem. Takim samym, jak płacenie podatków. 

Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne4. 
Nie jest prawdą, że informacje o Tobie zostaną przekazane jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest 
udostępniane, to wartości uogólnione w postaci wyliczonych wskaźników, sum, średnich. Poza tym 
wszystkie osoby realizujące prace spisowe obowiązuje tajemnica statystyczna, za złamanie której grozi 
kara pozbawienia wolności do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie została złama-
na. Warto też wiedzieć, że nie każdy pracownik statystyki ma dostęp do danych jednostkowych. 

Nie podawaj informacji o swoim majątku  5. 
– nikt o niego nie zapyta

Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, zarobki, konto bankowe, posiadanie działek, 
samochodów czy kosztowności. Można to sprawdzić na stronie spis.gov.pl w wykazie pytań. Staty-
styka publiczna nie interesuje się też legalnością pobytu obcokrajowców. Spis nie będzie wykorzy-
stany do nałożenia nowych podatków czy tworzenia tajnych wykazów. 
Jeśli podczas wywiadu padną takie lub podobne pytania to znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje 
uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną osobą. 

Nie zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu  6. 
– udział w spisie zajmuje kwadrans

Nie jest prawdą, że udział w spisie jest trudny. Spokojne wypełnienie formularza zajmuje 15 mi-
nut. Możesz to zrobić przez komputer lub telefon. Pomoże ci w tym rachmistrz lub – jak wolisz 
– urzędnik w gminie. Możesz to też zrobić samemu. Wybierz metodę udziału najlepszą dla siebie, 
na przykład poprzez:

Internet i formularz na stronie spis.gov.pl•	
Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem Urzędu Statystycznego•	
Punkt spisowy i spisanie się z pomocą urzędnika gminnego•	
Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym.  •	
Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie można już poprawiać. Dlatego poświęć 
chwilę na przeczytanie pytań i zastanów się spokojnie, zanim zaznaczysz poprawną odpowiedź. 

Nie korzystasz z Internetu – odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi 7. 
Nie jest prawdą, że rachmistrz to oszust. Mogą zdarzyć się przypadki podszywania się pod rach-
mistrza, tak samo jak oszuści podszywają się pod wnuczka, policjanta czy wojskowego. Trzeba być 
ostrożnym na każdym kroku. Jeśli masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego 
tożsamość.
Rachmistrz zadzwoni z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsię-
wzięcia niektóre telefony mogą wskazywać te numery jako zagrożenie lub spam. To dlatego, że 
występuje ciąg tych samych cyfr. Takie numery zostały ustalone, żeby łatwo było je zapamiętać. 
Jeśli zadzwoni jeden z dwóch wspomnianych numerów, odbierz połączenie bez zbędnych obaw. 
Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz prowadzi nas po całym for-
mularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić 
rachmistrza o wyjaśnienie. 
Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie 
używając telefonu i Internetu albo w ogóle nie miały styczności z cyfrowym światem. Formularz 
spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, 
należy skorzystać z pomocy rachmistrza. 

Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy 8. 
Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie dysponujące nadmiarem wolnego cza-
su. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech i niedokładne czytanie treści pytań na 
formularzu spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek popełnianych przez mieszkańców przy 
jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolinię spisową i próbą 
poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem konsultanta. 
Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dokład-
nie wraz z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co więcej, odbierając 
telefon od rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem 
bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem. 

Nie odkładaj spisu na później, oszczędź sobie stresu9. 
Nie jest prawdą, że zyskasz, jeśli będziesz odwlekać spis w nieskończoność. Może się bowiem 
okazać, że osób, które zostawiły sobie spis na ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona 
będzie dostępność rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. Będzie wprawdzie funkcjonować 
samospis internetowy, ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza i wszystkie wątpli-
wości będziemy musieli wyjaśnić sami. Odkładanie spraw prostych na ostatnią chwilę, jak pokazuje 
praktyka, często prowadzi do niepotrzebnych emocji i stresujących sytuacji.

Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny10. 
Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno określa, że kto wbrew obowiązkowi odmawia 
udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. 
Jej wysokość każdorazowo określa sąd w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Maksymalna 
kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł.

Myśl samodzielnie 
i nie bój się spisu! 

To nie boli.



OgŁOsZenia i inFORmacje

www.nowydwormaz.pl16

 

Miesięcznik Samorządowy 



OgŁOsZenia i inFORmacje

 

17www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

i. WstĘP

zachęcamy twórców do 
nadsyłania fotografii kra-

joznawczych, wyrażających arty-
styczny stosunek do miejsca i czasu. zwycięskie fotografie zo-
staną wykorzystane w wydawnictwach organizatora konkursu 
oraz organizacji patronackich. za fotografię krajoznawczą uwa-
ża się fotografię przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, 
folklor oraz kulturę materialną powiatu Nowodworskiego.

ii. Przepisy Ogólne

1. organizatorem konkursu Fotograficznego jest Towarzy-
stwo przyjaciół Twierdzy modlin im. Gen. ignacego prą-
dzyńskiego.

Patronat nad konkursem sprawują:
 – zakład Fotograficzny Jolanta wacławek,
 – klub przewodników Turystycznych baSTioN 
przy oddziale pTTk w Nowym dworze mazowieckim,
 – lokalna organizacja Turystyczna 3 rzeki,
 – Fundacja „Nasza Historia”,

Patronat medialny: „Fakty nowodworskie”
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. w konkursie mogą brać udział tylko te fotografie które zo-

stały zgłoszone do konkursu przez ich autora.
4. każdy autor może przesłać maksymalnie 5 (pięć) fotogra-

fii.
5. zdjęcia należy przygotować w formie cyfrowej i przesłać 

w formacie JpG w rozmiarze przynajmniej 4000x2300 pik-
seli (ok. 34x20cm) w rozdzielczości 300 pikseli / cal.

6. Fotografie należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
tpt.modlin@tlen.pl

7. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej li-
tery imienia oraz kolejnego numeru fotografii np. „Nowak 
anna przesyła 3 fotografie zatytułowane Nowak_a_01, 
Nowak_a_02 i Nowak_a_03” Numer musi być zgodny 
zgodny z podanym w zgłoszeniu.

8. organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału 
w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

9. przesyłając fotografie należy przesłać zeskanowaną kartę 
zgłoszeniową ( zalĄCzNik 1) dotyczącą zdjęcia tj. imię 
i nazwisko autora zdjęcia, wiek, adres korespondencyjny 
oraz poczty elektronicznej, tytuły zdjęć ( jak w pkt 1.7), nr 
telefonu kontaktowego.

10. osoba uczestnicząca w konkursie akceptuje warunki prze-
pisów konkursu i wyraza zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych (dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych 2016/679 (rodo).

11. Uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych stanowiących załaCz-
Nik 1 do niniejszych przepisów i przesłać go na adres: 
tpt.modlin@tlen.pl

12. konkurs ma charakter otwarty. w konkursie mogą wziąć 
udział wszyscy fotograficy, bez względu na wiek. 

w konkursie ustala się dwie kategorie wiekowe (wg stanu na 
dzień 31 stycznia 2021 r.)

 – pierwsza kategoria wiekowa dla dzieci i młodzieży do 
ukończenia 18 roku życia (obowiązuje wypełnienie zgody 
rodzica lub opiekuna załĄCzNik 1 (na dole)),

 – druga kategoria wiekowa – dla osób pełnoletnich po 
ukończeniu 18-go roku życia

iii. terminarz

1. Termin nadsyłania prac mija 31 sierpnia 2021 r. decyduje 
data wysłania pliku pocztą elektroniczną.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod 
uwagę.
3. organizator powołuje Jury konkursu. 
prace będą oceniane od strony artystycznej przez przedsta-
wiciela zakładu Fotograficznego Jolanta wacławek. od stro-
ny merytorycznej przez członków – przedstawicieli organiza-
cji patronackich konkursu.
4. ocena prac przez Jury nastąpi do 30 września 2021 r. or-
ganizatorzy powiadomią uczestników o dacie otwarcia wy-
stawy pokonkursowej, na której wręczone zostaną nagrody 
rzeczowe i dyplomy.
5. decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury 
zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przy-
znania miejsc ex equo.
6. organizatorzy mają prawo do opublikowania prac konkur-
sowych.
7. wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną zamieszczo-
ne na stronach internetowych organizatora i organizacji 
patronackich, oraz w siedzibie organizatora ul. baśki mur-
mańskiej 164 05-160 Nowy dwór maz. i w zakładzie Foto-
graficznym Jolanta wacławek ul. bohaterów modlina 30/7, 
05-100 Nowy dwór maz. (www.waclawek.hapay.pl mail: 
foto@hapay.pl) 

Regulamin konkursu 
Fotograficznego 

„Moja Mała 
Ojczyzna”
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Zgłoś czym 
ogrzewasz dom! 1 lipca rusza Centralna  

ewidencja emisyjności budynków. 

Jeśli więc budujesz nowy dom  
i 1 lipca uruchamiasz źródło cie-
pła – masz 14 dni na zgłoszenie 
do Ceeb. 

istniejące budynki mają na to  
12 miesięcy. 

obowiązek dotyczy zarówno do-
mów jednorodzinnych, jak i blo-
ków oraz innych – o mocy max  
1 mw. więcej: gunb.gov.pl

#sZCZePIMYsIĘ

Szanowni państwo,
uprzejmie informujemy,  
że punkt Szczepień po-
wszechnych w budyn-
ku Nocnej i Świątecznej 
opieki zdrowotnej przy 
ulicy miodowej 2 w No-
wym dworze mazowiec-
kim, posiada wolne miej-
sca na szczepienie przeciw  
Covid-19.
osoby chętne (również 
te, które przyjęły pierwszą 
dawkę szczepionki w in-
nym punkcie) proszone są 
o zgłaszanie się bez reje-
stracji do wymienionego 
punktu, od poniedziałku 
do czwartku, w godzinach: 
08:00-13:00 oraz w piąt-
ki, (w godzinach 07:00- 
-18:00 – dotyczy miesiąca 
czerwiec, lipiec).
Jednocześnie przypomi-
namy, że od dnia 14 czerw-
ca 2021 roku w punkcie 
Szczepień powszechnych 
przy ulicy miodowej 2 
w Nowym dworze ma-
zowieckim, opiekunowie 
prawni mogą zgłaszać się 
na szczepienie przeciw 
Covid-19 z dziećmi wie-
ku 12-16 lat, w godzinach: 
13:00-14:00.
dostępna szczepionka 
pfizer!
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POcHWal Się 
SWOiM 

SzczęŚcieM!

nOWi nOWOdWORzanie i nOWOdWORzanKi TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Kacper Kowalski ur 11.02.2021 r. Czekamy na zdjęcie Twojego dziecka

klUb SeniOr+  zorganizował dzień dziecka w OpS

Głównym punktem tego dnia było 
przedstawienie wiersza Juliana 

Tuwima „rzepka”. Nasi Seniorzy wcielili 
się w postacie z wiersza, sami przygoto-

wali scenografię i stroje. po przedstawie-
niu Seniorzy zaprosili dzieci na przygo-
towany poczęstunek. były też wspólne 
zabawy, tańce i warsztaty artystyczne. 

Na zakończenie seniorzy złożyli dzieciom 
serdeczne życzenia uśmiechu, radości 
i wspaniałych przygód oraz obdarowali 
najmłodszych upominkami, które zostały 
ufundowane przez miasto Nowy dwór 
mazowiecki, a także wykonane samo-
dzielnie przez Seniorów.

n „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 27 maja Seniorzy z Klubu Se-
nior+ przygotowali wyjątkową niespodziankę z okazji Dnia Dziecka dla dzieci bę-
dących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej. 

TeksT I FOTO mariola GrzybowSka
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Kilka dni później krajowe media podały informację: „wago-
ny pasażerskie wykoleiły się, lecz nie uległy rozbiciu. Na 

podstawie dochodzenia ustalono, że prawdopodobną przyczyną 
wykolejenia było przyjęcie na tor boczny pociągu, wjeżdżające-
go ze zbyt wielką szybkością. 
w wyniku wypadku ogółem  
13 osób odniosło rany. z liczby 
tej są ciężko ranne tylko 2 oso-
by. akcję ratowniczą przepro-
wadziło wojskowe pogotowie 
ratunkowe, które odwiozło ran-
nych do szpitala.” Jeszcze później 
media zza żelaznej kurtyny podały, 
że w tym nowodworskim wypad-
ku było około 200 ofiar. Jak było 
naprawdę, niewiadomo. Co kilka 
miesięcy temat wraca i urywa się 
z braku pewnych dokumentów.

zupełnie inaczej jest z katastro-
fą, która wydarzyła się około 70 lat 
wcześniej i o której paradoksalnie 
wiadomo o wiele więcej. Tylko, że 
tą katastrofą nikt się nie interesuje.

 rankiem 16 iv 1881 roku 
w wielką Sobotę, jadący z warszawy pociąg osobowy nr 4 wy-
koleił się na rozjeździe nie dojeżdżając do nowodworskiej sta-
cji. dla tych, którzy nie pamiętają stacja kolejowa znajdowała się 
w pobliżu dzisiejszej ul. leśnej, co ciekawsze pokazuje ją tam 
zupełnie współczesne google.pl/maps. od razu sądzono, że za-
winiło złe nastawienie zwrotnicy lub fatalny stan podkładów.  
Ta druga przyczyna wydawała się jednak mało realna gdyż linia kole-
jowa została uruchomiona zaledwie 4 lata wcześniej i przez ten czas 
podkłady raczej nie mogły zbutwieć do tego stopnia by pociąg się 
wykoleił. Świadkowie wydarze-
nia, między innymi dróżniczka 
barbara Fiodorowa, mówili, że 
w pewnej chwili skład zaczął się 
trząść. pasażerowie opisywali 
to następująco: „w odległości 
2 wiorst od stacji usłyszeliśmy 
świst lokomotywy, poczem bieg 
pociągu znacznie został zwolnio-
ny. wkrótce dał się słyszeć strasz-
ny huk, a jednocześnie uczuliśmy  
2 silne wstrząśnienia”.

 Gazety prześcigały się w donie-
sieniach podając przy tym niezbyt 
spójne informacje. „pociąg osobo-
wy, idący z warszawy do mławy, 
pod stacją Nowy dwór spadł z szyn 
przez złe nastawienie zwrotnicy. 
parowóz zarył się głęboko w zie-
mię, a pierwszy za nim wagon klasy 
trzeciej spadł podobno z nasypu i rozbił się. inne wagony ocalały. 
Skutkiem tego wypadku 2 mężczyzn zostało mocno ranionych,  
a 4 osoby poniosły mniejsze obrażenia.” „pasażerowie pozostałych wa-
gonów nie odnieśli obrażeń.” „...wiemy o strzaskaniu wagonu klasy iii,  
przyczem jeden z pasażerów ma złamaną nogę. kilku innych ponio-
sło lżejsze uszkodzenia.” „pociąg... na stacji Nowydwór zszedł z szyn 
na wekslu; skutkiem czego uszkodzone zostały najbliższe parowo-
zowe wagony...”. „Trzeci i czwarty wagon, licząc od lokomotywy, były 
zupełnie zgruchotane; z pierwszego wyniesiono młodego człowieka 
z oderwaną nogą, inny leżał ze zgruchotanymi obiema nogami, trze-

ci ze złamaną ręką. Silnie ranionych było dziewięciu. z czwartego wa-
gonu pasażerowie wyskakiwali oknem ...reszta publiczni mogła się 
zeń wydostać, nie poniósłszy innej szkody prócz silnego potłucze-
nia.” z wszystkich notatek wynikało jedno, że rannymi natychmiast 
zajęli się lekarze. po pierwsze 3 jechało tym pociągiem, po drugie do 
wypadku doszło obok stacji gdzie był miejscowy lekarz, po trzecie 
na miejsce szybko przybyli medycy ze szpitala wojskowego w Twier-
dzy. Najbardziej dramatyczny opis wypadku donosił, iż lekarze na 
miejscu amputowali nogę jednego z rannych, niestety operowany 
zmarł tegoż dnia. do tego samego szpitala w Twierdzy, w którym 

miał „umrzeć” łabęda przewie-
ziono 2 innych rannych dudziń-
skiego i bartoszewicza. „z liczby 
ranionych dotąd nikt nie umarł. 
pogłoski zatem o śmierci ła-
będy i bartoszewicza są bezza-
sadne.” To ostatnie doniesienie 
było o tyle prawdziwe, że Feliks 
bartoszewicz zmarł w szpitalu 
w Twierdzy, po amputacji nogi, 
ale dopiero w kilka tygodni póź-
niej a dwaj pozostali panowie 
wypadek przeżyli. dokładną 
listę poważnie rannych poda-
no dopiero rok po katastrofie, 
gdy trwał proces w tej sprawie. 
Ciężej ranne zostały wówczas 
następujące osoby: Jędrzej ła-

będa złamał obie nogi, z których jedną amputowano, michał dudziń-
ski złamał lewą nogę, wojciech Słupek był ranny w obie nogi, Józefa 
Gerson miała zgniecioną klatkę piersiową, Stanisław leśniewski, ka-
rolina kozłowska, aleksander borowski, Stanisław wodziński odnie-
śli mniejsze obrażenia. Jedna osoba – Feliks bartoszewicz – zmarła 
w wyniku powikłań po obrażeniach lub po amputacji. 

 Na miejsce katastrofy nadzwyczajnym pociągiem przybył dyrek-
tor klei nadwiślańskiej inżynier leon Gnoiński. zarządzono śledztwo. 
Jednak w momencie gdy je podjęto miejsce wypadku wyglądało już 
nieco inaczej niż w chwili gdy on nastąpił. Gdy sędzia śledczy przybył 
na miejsce lokomotywa, tender i wagon towarowy były tam, gdzie 

znalazły się w wyniku katastrofy, 
ale podkłady były wymienione. 
protokół naczelnika żandarme-
rii i dołączone do niego plany 
stwierdzały, że na szynach znaj-
dowało się wiele otarć i uszko-
dzeń, lokomotywa zakopała się 
w piasek, wagon towarowy za-
czepiony za tenderem, 3 wago-
ny klasy iii i jeden mieszany wy-
koleiły się z szyn. komisja stwier-
dziła ponadto, że: „lokomotywa 
nie była znacznie uszkodzona, 
u wagonu towarowego popę-
kały buffory, następny wagon 
klassy iii poniósł uszkodzenia 
małe, jak również wagon mixte, 
ale dwa dalsze wagony klassy iii 

były zupełnie zdruzgotane.” biegli orzekli, że do wypadku doszło na 
skutek nieprawidłowego nastawienia zwrotnicy, szyny, które powin-
ny się stykać miały między sobą szparę. w nią właśnie wpadły koła 
lokomotywy, maszyna przejechała jeszcze kilka metrów, zakopała 
się w ziemi i stanęła. maszynista wiktor bakerowski zeznał, że z da-
leka zwrotnica wyglądała na nastawioną prawidłowo ale z odległo-
ści około 20 metrów dostrzegł, że „lewa szpic szyna nie przystaje do 
szyn. Natychmiast trzy razy zagwizdał, pomocnikami swemu kazał 
o ile można hamować, dał kontrparę, ale w tym czasie lokomotywa 
przeszedłwszy weksel, zaczęła się kołysać i zakopała w piasek.”   Cdn.

n 21 X 1949 r. około 23 na zwrotnicy wjazdowej stacji w Nowym 
Dworze doszło do katastrofy. Pociąg osobowy wjechał z dużą 
prędkością w nastawnię, budynek nie wytrzymał i zawalił się.

„nieciekawa” katastrofa kolejowa TeksT I FOTO  
maria moŻdŻyńSka 

Wnętrze wagonu  
klasy III

Stacja kolejowa  
w Nowym Dworze  

XIX w.
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w nowym dworze mazowieckim oddano hołd ofiarom Zbrodni katyńskiej

Posadzenia „katyńskiego dębu pa-
mięci” dokonali: jacek kowalski – 

burmistrz Nowego dworu mazowieckie-
go, krzysztof kapusta – Starosta Nowo-
dworski, Zdzisław szmytkowski – prze-
wodniczący rady powiatu Nowodwor-
skiego, płk rez. alfred kabata – prezes zG 
związku oficerów rezerwy rp oraz Hen-
ryk Ruszczyk – wiceprezes okręgu mazo-
wieckiego związku oficerów rezerwy rp.  
Uroczystości katyńskie planowane na  

18 kwietnia 2021 r., ze względu na sytu-
ację związaną z pandemią koronawirusa 
zostały przełożone na 17 września 2021 r. 
wtedy też odsłonięta zostanie przy udzia-
le zespołu Szkół nr 2 w Nowym dworze 
mazowieckim, tabliczka katyńska i odczy-
tany biogram por. rez. sap. edmunda Cza-
plickiego. będzie to już 12 „katyński dąb 
pamięci”, który zostanie posadzony przez 
zespół Szkół nr 2 w ramach akcji „katyń... 
ocalić od zapomnienia”.

n 13 kwietnia 2021 r., w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiciele 
władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego, Powiatu Nowodworskie-
go i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej posadzili na Skwerze im. 
ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim „Katyński Dąb Pamięci” 
poświęcony oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego por. rez. sap. Edmundowi 
Czaplickiemu, zamordowanemu w Charkowie w 1940 r.

TeksT (k) FOTO 
adam SzabłowSki

w hołdzie marszałkowi józefowi piłsudskiemu w 86. rocznicę jego śmierci TeksT (k) FOTO 
Um i H. rUSzCzyk 

W imieniu związku oficerów re-
zerwy rzeczypospolitej polskiej 

kwiaty złożyli: płk rez. alfred kabata 
– prezes zG, 97 – letni kombatant – Ro-
man kaczorowski oraz jadwiga kaczo-
rowska. w składzie delegacji uczestniczył 
również Henryk Ruszczyk – wiceprezes 

okręgu mazowieckiego zor rp. poste-
runek honorowy przy pomniku wystawił  
2 mazowiecki pułk saperów.

 ze względu na pandemię koronawi-
rusa nie organizowano oficjalnych uro-
czystości.

n

n 12 maja 2021 r., Delegacja Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej i burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego Jacek Kowalski złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim w 86. rocznicę jego śmierci.
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XXii dni nowego dworu mazowieckiego TeksT I FOTO Nok

Ze względu na pandemię, obchody przybrały inny niż do-
tąd charakter. zamiast imprezy masowej, na mieszkań-

ców czekały trzy dni bardziej kameralnych atrakcji.
Świętowanie rozpoczęliśmy w piątek (18.06.2021) wyjątko-

wym koncertem muzyki filmowej pt. „ennio morricone –mistrz 
muzycznych pejzaży” w wykonaniu zespołu kameralnego Fil-
harmonii Narodowej pod kierunkiem artystycznym Jana lew-
taka. koncert poprowadził znany dziennikarz paweł Sztompke. 
publiczność licznie zgromadzona na dziedzińcu Nowodwor-
skiego ośrodka kultury usłyszała tematy muzyczne z takich fil-
mów jak: „pewnego razu na dzikim zachodzie”, „bękarty wojny”, 
„zawodowiec”, „dobry, zły i brzydki” i wiele innych. wydarzenie 
odbyło się w ramach Festiwalu mazowsze w koronie, którego 
organizatorem jest mazowiecki instytut kultury.

Nieodłącznym elementem obchodów święta miasta jest 
spacer historyczny. 

w gorący sobotni poranek (19.06.2021) p. maria możdżyń-
ska zdradziła nam sekrety ulicy warszawskiej. podczas spaceru 
pt. „Nieoczywista warszawska” dowiedzieliśmy się, między inny-
mi, gdzie była najlepsza nowodworska cukiernia, jak powstają 
miejskie legendy, czy nowodworskie piwo pochodziło z Sierp-
ca czy z poznania. pani maria zdradziła nam również, dlacze-
go właściciel fabryki twierdził, że był tylko jej dyrektorem, kto 
dostawał nagrody za uprawę marchewki a komu podrzucano 
rannych na schody, w jaki sposób piękny „kopciuszek” „zmienił 
się” w mężczyznę, gdzie są ostatnie ślady ii wojny światowej 
i wiele, wiele innych.

po południu, w parku miejskim im. Józefa wybickiego odbył 
się aeropikNik. 

było wiele zabaw i atrakcji lotniczych m. in.: żyroskop, repli-
ka lotni lilienthala, modele samolotów, szybowiec Foka 4 do 
którego można było wsiąść i zapoznać się z funkcjonowaniem 
sterów szybowca, symulatory: lotu ptaka w rzeczywistości vr, 
balonowy, itp. i wiele konkursów z nagrodami. dużą atrakcją 
był pokaz napełniania i startu balonu. Niestety warunki atmos-
feryczne nie pozwoliły, aby publiczność mogła skorzystać z lotu 
balonem na uwięzi.

dzieci były zachwycone zabawami z bohaterami „psiego pa-
trolu”, a także chętnie brały udział w licznych konkursach i ani-
macjach poprowadzonych przez aktorów Teatru Forma.

Tego dnia pogoda była wyśmienita, żar lał się z nieba, ale dzięki 
kurtynie wodnej od zakładu wodociągów i kanalizacji w Nowym 
dworze mazowieckim można było się troszkę ochłodzić.

Niewątpliwym hitem tegorocznych dni miasta był spektakl 
„Szalone nożyczki”, na który wejściówki ( w symbolicznej cenie) 
wyprzedały się błyskawicznie, bo w 1 dzień.

w niedzielny wieczór w Hali NoSir dla nowodworskiej 
publiczności brawurowo zagrali: dominika Gwit, Joanna ku-
pińska, alan andersz, maciej wilewski, przemek Cypryański 
i krzysztof ibisz. 

Fantastyczna obsada i znakomita gra aktorska – to blisko  
2 godziny wspaniałej, wypełnionej salwami śmiechu, zabawy. 

„Szalone nożyczki” to interaktywna komedia z morderstwem 
w tle, dzięki czemu, to publiczność biorąc czynny udział w śledz-
twie wskazała winnego, co pomogło policjantom odtworzyć 
całe zdarzenie z najdrobniejszymi szczegółami i to właśnie pu-
bliczność zdecydowała kTo zabił.

dziękujemy mieszkańcom naszego miasta za liczny udział 
w imprezach i wspaniałą zabawę. do zobaczenia za rok! 

n W dniach 18-20 czerwca 2021 r. obchodziliśmy XXII Dni 
Nowego Dworu Mazowieckiego, na które zaprosili: Bur-
mistrz Jacek kowalski, Władze samorządowe oraz No-
wodworski Ośrodek kultury.
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XXII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego



edukacja

www.nowydwormaz.pl24

 

Miesięcznik Samorządowy 

dzień dziecka w pp2

Do naszego przedszkola przybyła z wizytą iluzjonistka marta 
za przyczyną, której przedszkolaki obejrzały energetyczne, 

niesamowicie wesołe widowisko. Nasz gość angażował całą pu-
bliczność do wspólnej zabawy oraz zapraszał dzieci – asystentów do 

pomocy. w czarowaniu pomagały także ulubieńcy dzieci: kurczak 
Harry i piesek Scruffi. Triki zawarte w programie dobrane były do 
wieku i zainteresowań dzieci. przedszkolaki z pp2 bawiły się znako-
micie, o czym świadczył uśmiech na ich twarzach. a artystka została 
nagrodzona gromkimi brawami. 

Jeszcze raz życzymy wszystkim dzieciom dużo radości i uśmiechu 
każdego dnia!!!

n 1 czerwca to święto wszystkich Dzieci. W PP2 był to dzień 
szczególny, pełen uśmiechu, radości, ale i niespodzianek.

P
P
2

TeksT I FOTO pp2

dzień dziecka w pp3

Spotkanie rozpoczęło się od zabaw muzyczno-rucho-
wych, zawodów sportowych, tańca oraz wykonaniem 

bajkowych tatuaży. po wspólnej zabawie, przyszedł czas na 
puszczanie baniek mydlanych – tych ogromnych i maleńkich, 
które wznosząc się w górę pod niebo powodowały prawdziwy 

zachwyt i radość dzieci. po chwilach pełnych wrażeń, dzieci 
zasiadły do stolików by skosztować kiełbaski z grilla. zakończe-
niem tego spotkania było zjedzenie waty cukrowej oraz otrzy-
manie prezentu z przedszkola. 

kolejną niespodzianką dla dzieci było spotkanie z alpakami, 
zwierzętami, które są przyjazne i lubią dzieci. przedszkolaki gła-
skały je, karmiły oraz dowiedziały się mnóstwa ciekawych infor-
macji na temat hodowli i życia tych zwierząt. każde dziecko miało 
okazję pójścia z alpaką na spacer oraz zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia. dzieciaki były zachwycone futrzanymi gośćmi. 

n 1 czerwca, w słoneczne przedpołudnie, dzieci z naszego 
przedszkola zebrały się kolejno w ogrodzie przedszkolnym, 
aby z wielką radością świętować swój ulubiony dzień, czyli 
Dzień Dziecka.

P
P
3

TeksT I FOTO pp3

„święto wszystkich mam” w pp4 z
S

M
t

TeksT I FOTO NaUCzyCiele pp4

Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego 
życiu. Należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź 

między dzieckiem, a rodzicem. obecna sytuacja pandemii unie-

możliwiła naszym przedszkolakom świętowanie dnia rodziny ra-
zem z rodzicami w naszej placówce. Jednak na tą wyjątkową oka-
zję została przygotowana specjalna FoTobUdka w kształcie serca, 
w której można było wykonać niepowtarzalne zdjęcie ze swoimi 
bliskimi. ponad to dzieci pod czujnym okiem nauczycielek przygo-
towały wyjątkowe prezenty dla mam, dzieci włożyły w swoją pracę 
mnóstwo miłości i zaangażowania. Sala przedszkola stała się sceną, 
na której dzieci zaprezentowały program artystyczny. Nie zabrakło 
pięknych życzeń w postaci wierszy i piosenek wykonanych przez 
dzieci. wyjątkowy występ małych artystów można podziwiać na 
stronie internetowej placówki. Uroczystościom z okazji dnia mamy 
zawsze towarzyszą duże emocje. To właśnie mamie oraz Tacie nale-
żą się największe podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie 
oraz za każdy codzienny dzień. każde dziecko w tym dniu dziękuje 
swojej mamie. 

n Mama to wielkie słowo, które jest synonimem miłości, dobra, 
ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama to jedno z pierwszych słów 
wypowiedzianych przez każde dziecko.
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„wszystkie dzieci nasze są...” obchody dnia dziecka w pp4 TeksT I FOTO NaUCzyCiele pp4

W pierwszym dniu skorzystaliśmy 
z pięknej, słonecznej pogody 

i udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego.  
Tam czekało na nas wiele niespodzianek tj. 
zabawy z chustą animacyjną, figle na tram-
polinie oraz konkurencje zręcznościowe. 
w rytm radosnej muzyki wykonaliśmy rów-
nież taniec wśród tęczowych, gigantycz-
nych baniek mydlanych. radości i wspól-
nych zabaw nie było końca. wszystkie atrak-
cje pochłaniały naszą niespożytą energię. 

1 czerwca czekała na nas wyjątkowa 
niespodzianka od nauczycieli z publiczne-
go przedszkola nr 4 oraz miejskiego Żłobka 
nr 1. w ramach inicjatywy „Teatr Nauczy-
ciela” przygotowali dla nas spektakl pt. 
„lokomotywa”, gdzie wcielili się w role bo-
haterów wiersza. w tym dniu otrzymaliśmy 
także prezenty i moc gorących uścisków od 
pracowników placówki. do domów wróci-
liśmy nie tylko z uśmiechem na twarzy, ale 
również milutką maskotką i słodkim upo-
minkiem. kolejny dzień niósł ze sobą ducha 
rywalizacji. pod hasłem „Sport to zdrowie” 
wyruszyliśmy na orlik, aby zmierzyć się 
w konkurencjach sportowych. Głównym 
celem zawodów było zachęcanie dzieci 
do aktywności ruchowej na świeżym po-

wietrzu, ćwiczenie sprawności fizycznej, 
a przy tym nabywanie wiary we własne siły 
i możliwości. podczas zabaw sportowych 
panowała atmosfera radości, satysfakcji 
i życzliwości. wszyscy godnie reprezento-
wali swoje drużyny, dlatego każdy z nas 
otrzymał okolicznościowy medal sportow-
ca. Tym miłym akcentem zakończyliśmy 
ostatni dzień uroczystości poświęconej na-
szym maluchom. 

Jeszcze raz wszystkim dzieciom życzymy 
samych radosnych chwil i wielu pozytywnych 
przeżyć.

n „Dzień Dziecka” to jeden z najrado-
śniejszych dni w życiu każdego ma-
luszka. Zgodnie z tradycją naszego 
przedszkola ten wyjątkowy czas świę-
towaliśmy już od 31 maja.

z
S
M
t

dzień dziecka w twierdzy – na wesoło i sportowo TeksT I FOTO Sławomir krzeCzkowSki

O sprawny przebieg imprezy za-
dbali nauczyciele wF, którzy 

byli pomysłodawcami i organizatorami 
licznych konkursów, gier, zabaw spor-
towo-rekreacyjnych oraz tańca popu-
larnej belgijki. Nasi podopieczni zostali 
obdarowani nagrodami, owocami i sło-
dyczami. Ten owocujący w wiele wrażeń 
dzień, niewątpliwie na długo zapisze się 
w pamięci naszych uczniów. Czas, który 
wspólnie spędziliśmy był bardzo miły, 
przyniósł wiele radości i zabawy. a teraz 
szczegóły. 

Przeprowadzono konkursy:
1. bule 

i miejsce – zuzanna Jakubiak  
ii miejsce – emilia Trzpioła                                                                                                         
iii miejsce – amelia Turos                                                                                                

2. Rzut własnym butem do celu      
i miejsce – lena miller                                                                                                        
ii miejsce – amelia Szmigiel                                                                                                    
iii miejsce – Filip Stawicki

3. skok w dal – dziewczęta.  
i miejsce – maja orzechowska                                                                                              
ii miejsce – wiktoria ochal                                                                                               
iii miejsce – karolina milewska 

skok w dal – chłopcy 
i miejsce – dawid Franiewski                                                                                             
ii miejsce – kacper Trojak                                                                                                     
iii miejsce – Jarosław Jandy.

Ten wesoły dla wszystkich dzień za-
kończyła oczywiście belgijka.

n 1 czerwca, to jak wszystkim wiadomo, 
dzień wszystkich dzieci, dlatego też w na-
szej szkole, Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 4  został zorganizowany Dzień 
Dziecka – na wesoło i sportowo.

1 miejsce - Maja Orzechowska

2 miejsce - Wiktoria Ochal

3 miejsce - Karolina Milewska

1 miejsce - Dawid Franiewski

2 miejsce - Kacper Trojak

3 miejsce - Jarosław Jandy
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dzień dziecka w pp1

Dzień dziecka jest jednym z najważ-
niejszych dni w kalendarzu przed-

szkolnym na który czekają młodsze i starsze 
przedszkolaki. mając na uwadze, że szcze-
gólnie w tym dniu dzieci powinny być 
uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszyst-
kim zależy, aby był pełen atrakcji, wyjątko-
wy i długo wspominany. 

dzięki sprzyjającej pogodzie mogli-
śmy zorganizować go w naszym ogrodzie 
przedszkolnym. Spotkanie rozpoczęło się 
od zabaw muzyczno-ruchowych. Następnie 
przedszkolaki uczestniczyły w różnych kon-
kurencjach sportowych takich jak: slalom 
z piłką, skoki w workach, przeciąganie liny. 
atrakcji w tym dniu nie brakowało wśród 
nich był: dmuchany zamek, kolorowe bań-

ki mydlane oraz mini przedszkolne karaoke, 
gdzie podopieczni mogli wykazać się talen-
tem muzycznym. po wspaniałej zabawie na 
drugie śniadanie na dzieci czekały pyszne 
gofry z owocami. Na zakończenie tego wy-
jątkowego dnia dzieci otrzymały upominki. 

wszystkiego najlepszego naszym mi-
lusińskim składają wszyscy pracownicy 
przedszkola.  mamy nadzieję, że ten dzień 
nasi wychowankowie zapamiętają jako ra-
dosny i pełen wrażeń.

P
P
1

TeksT I FOTO pp1 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się 
cały świat." J. Korczak

To dzięki nim wiosna to czas kolorów. 
Jasnoniebieskie niebo pełne jest pta-

ków wracających do domu po srogiej zimie. 
wśród białych chmur znaleźć można wiele 
bocianów. biało-czarne ptaki z czerwonymi 
nogami są zwiastunem nadejścia wiosny.

Spragnione ciepła i zieleni dzieci z pu-
blicznego nr 1 „wesoła Jedyneczka” w No-

wym dworze mazowieckim dużo wcześniej 
rozpoczęły przygotowania do nadejścia 
wiosny.

dzięki sprzyjającej pogodzie szukały 
oznak i zwiastunów wiosny podczas space-
rów. wykonały prace plastyczne o tematyce 
wiosennej, a także poznały wiersze i piosenki 
o wiośnie.

Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 
21 marca, wszystkie dzieci przybyły do przed-
szkola w dobrych nastrojach.

Uroczystości powitania wiosny rozpo-
częły się od konkursów, gier i zabaw. dzieci 
miały okazję wykazać się znajomością i wie-
dzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywa-

ły zagadki i wykonywały zadania dotyczące 
wiosny. 

każda grupa przedszkolna na powitanie 
pani wiosny zaprezentowała swoje umie-
jętności aktorskie i wokalne przygotowując 
wiosenne przedstawienie.

 mali aktorzy, we wspaniałych wiosen-
nych strojach prezentowali się doskonale na 
tle wiosennej dekoracji. artystyczne popisy 
dzieci zostały nagrane, więc rodzice, choć 
nie mogli zobaczyć ich na żywo będą mogli 
to zrobić za pośrednictwem strony interne-
towej przedszkola.

pożegnaliśmy zimę, wysyłając ją do da-
lekiej arktyki.

pierwszy dzień wiosny w „wesołej jedyneczce” TeksT I FOTO pp1 

n Wiosna to niezwykła pora roku. Pod-
czas niej przyroda zaczyna żyć na nowo.
Trawa staje się zielona i pachnąca. Na 
łąkach oraz polanach kwitną pierwsze 
kwiaty. Pojawiają się białe przebiśniegi, 
fioletowe krokusy.

Mama i Tata to wielkie słowa, któ-
re są synonimem miłości, dobra 

i szczęścia. mama to pierwsze słowo każde-
go dziecka. 

dla małego dziecka rodzice to najważ-
niejsze osoby w jego życiu, należy więc 
dbać, troszczyć się i pielęgnować więź 
między dzieckiem, a rodzicem. Jak co roku, 
w publicznym przedszkolu nr 1 „wesoła Je-
dyneczka” w Nowym dworze mazowieckim 
świętowano dzień mamy i Taty. mimo, iż 
występy musieliśmy zorganizować w formie 
on-line ze względu na trwającą pandemię, 
przygotowaniom do tego szczególnego 
dnia towarzyszyło wiele pozytywnych emo-

cji. dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 
z radością i podekscytowaniem wykonały 
dla swoich rodziców prezenty oraz nagrały 
występy, wierszyki i piosenki. podczas przy-
gotowań nie cichły rozmowy na temat ro-
dziny. dzieci chętnie opisywały mamę i Tatę, 
a także opowiadały, jak lubią spędzać czas 
z rodzicami. Uznały jednogłośnie, że są to 
osoby najważniejsze w ich życiu. wszystkie 
niespodzianki rodzice mogli obejrzeć na 
szkolnej stronie Facebook. 

z okazji ich święta, życzymy wszystkim 
mamom i Tatom wszystkiego co najlepsze. 
zdrowia, radości oraz samych szczęśliwych 
chwil. 

dzień mamy i taty w pp1 TeksT I FOTO pp1 
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pp1 w  projekcie  edukacyjnym „technikoludek, czyli przedszkolak 
w świecie technologii”

TeksT I FOTO pp1

Organizatorem projektu jest przedszkole nr 41 w rybniku 
(dyrektor przedszkola mgr klaudia Ciupek) natomiast 

jego pomysłodawcami, jak również autorkami są agnieszka Chu-
dzik oraz aleksandra mazur. ponadto przy projekcie pracują Tatia-
na badaczewska, Joanna Szymura oraz aleksandra zimoch. 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat 
technologii. działania te rozwijane są poprzez realizację każdego 
miesiąca minimum jednego spośród trzech zadań, ściśle związa-
nych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak również pracą 
własną dzieci. Tak więc, co miesiąc realizowaliśmy zadania zgod-
nie z harmonogramem.

realizacja pierwszego zadania na wrzesień – stworzenie kąci-
ka technologicznego, który służył również do swobodnej zabawy 
dzieci. odbywała się ona z użyciem takich przedmiotów: klawia-

tura, laptop, pilot, aparaty fotograficzne, kasety vHS, płyta Cd, te-
lefony komórkowe, kalkulatory, laptopy, mikrofony i kamery.

w październiku przedszkolaki świetnie bawiły się podczas 
ożywiania obrazka za pomocą aplikacji Quiver. Nastomiast w li-
stopadzie panie z grup, które koordynują projekt, stworzyły pre-
zentację multimedialną, w której ukazane zostały dobre i złe 
strony technologii informatycznej. zadanie grudniowe, z okazji 
zbliżających się Świąt bożego Narodzenia, polegało na ogląda-
niu przez przedszkolaki filmu animowanego o narodzinach pana 
Jezusa oraz układaniu świątecznych puzzli z wykorzystaniem ta-
blicy mulimedialnej. 

kolejny miesiąc poświęcony był wynalazkom, stąd zabawa 
w tworzenie mikrofonów oraz telewizora. Twórczy był również 
luty, gdyż w tym miesiącu dzieci przygotowywały stroje na po-
kaz mody technologicznej. pomysłowość i kreatywność rodzi-
ców i dzieci przerosła najśmielsze oczekiwania. ich efektem było 
stworzenie laptopa z kartonu z literkami i znakami. 

do końca realizacji projektu pozostały do zrealizowania dwa 
zadania.

n  Miło nam poinformować, iż  trzy grupy przedszkolne (grupa: 
II, V, VI)  z  Publicznego  Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim „Wesoła Jedyneczka” biorą udział w Ogólnopolskim 
Projekcie Edukacyjnym „Technikoludek”.

P
P
1
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dzień dziecka w pp5 

Na powitanie wejście ustrojone, foto-
budki rozstawione, panie uśmiech-

nięte i przyjaźnie nastawione.

1 czerwca ważna to data, wie o tym bab-
cia, mama i tata. w naszym przedszkolu dnia 
tak ważnego, same radości i niespodzianki 
czekały na każdego. buzie malowane, waty 
cukrowe nawijane, zabawy, tańce, hulance, na 
foli malowanie i kolorowe dmuchańce.

lody na drugie śniadanie, popcorn na 
podjadanie, zawody sportowe, cały świat sta-

nął na głowie. Jedni z piratem się spotkali, inni 
bańki mydlane łapali.

każdy przedszkolak mały czy duży, do 
domu wrócił z prezentem i szerokim uśmie-
chem na buzi.

miło dzień ten wspominamy i na kolejny 
dzień dziecka czekamy.

n

n W Bajkowym Świecie jak nazwa wska-
zuje każdy jak w bajce się czuje, a w szcze-
gólności w dniu ważnym takim, który 
świętują nie tylko przedszkolaki.

P
P
5

TeksT I FOTO pp5
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Serdecznie gratulujemy zawodniczce oraz trenerowi mariuszowi Szałkow-

skiemu wyniku w węgierskim Szeged, gdzie z czasem 48,26 nasza zawod-

niczka wywalczyła 4. miejsce w Finale C-1 200 m.

Życzymy powodzenia na igrzyskach olimpijskich w Tokio!

n Nasza nowodworska kajakarka Dorota Borowska zajęła czwarte miejsce 
w zawodach Pucharu Świata!

dorota czwarta w pucharze świata! TeksT red. FOTO 
Fb doroTa borowSka

Towarzyszyli im trener ciężarowców 
– marcin Ciesielski, dyrektor Nowo-

dworskiego ośrodka Sportu i rekreacji – da-
riusz wąsiewski oraz przewodniczący komisji 
Spraw Społecznych (w tym sportu) – Tomasz 

reginis. adrian Nesner na mistrzostwach 
polski do lat 20 w kat. do 67 kg wywalczył 
iii miejsce uzyskując w dwuboju olimpijskim 
222 kg (99 kg – rwanie i 123 kg – podrzut). 
milena kruszewska na tych samych mistrzo-
stwach zajęła w swojej kategorii znakomite 
iv miejsce uzyskując wynik 143 kg.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciu-
ki za kolejne sukcesy! 

n 11 czerwca  Burmistrz Jacek Kowalski 
gościł i nagrodził nowodworskich za-
wodników sekcji podnoszenia ciężarów.

Gratulacje dla ciężarowców! TeksT I FOTO red.

Odbyło się telefoniczno-mailowe refe-
rendum i wybór padł na rolki i hulaj-

nogę. zawody odbyły się w trzech grupach : 
klasy i – iii, iv – vi ,vii – viii. dopisało wszystko: 
pogoda, zawodnicy, rodzice i opiekunowie. 
Na trasie wyścigu walka trwała do samego 
końca, były wywrotki ale komentowane 
uśmiechem. a oto wyniki zawodów:
ROLki
klasy i – iii
dziewczęta    
1 miejsce – klara Swatek  
2 miejsce – Faustyna Swatek
chłopcy
1 miejsce – mikołaj Ujazda

klasy iV – Vi
dziewczęta    
1 miejsce – zofia piotrowicz   
2 miejsce – anna Śmielińska
3 miejsce – agata krzeczkowska
chłopcy
1 miejsce – miłosz milewski
2 miejsce – bartłomiej Smyczyński
klasy Vii – Viii
dziewczęta    
1 miejsce – aleksandra Grądzka  
chłopcy
1 miejsce – bartosz Śliwa
2 miejsce – rafał wiśniewski
HuLajnOga
klasy i – iii
dziewczęta    
1 miejsce – emilia marchlewska
2 miejsce – Joanna Frąckiewicz
3 miejsce – pola Grzybowska  

chłopcy
1 miejsce – piotr Czarnecki
2 miejsce – miłosz milewski
3 miejsce – Jan Czarnecki
klasy iV – Vi
dziewczęta    
1 miejsce – Nikola łepkowska 
2 miejsce – agata krzeczkowska 
3 miejsce – maria kilian   
chłopcy
1 miejsce adrian kucharski
2 miejsce – michał piotrowicz
3 miejsce – dawid Jagiełło

Na zakończenie zawodów, bardzo wesoło 
i uroczyście wręczono nagrody najlepszym, 
które ufundował Uczniowski klub Sportowy 
„reduta”. Słowa uznania i podziękowania na-
leżą się nauczycielkom wF paniom agniesz-
ce biegaj , barbarze Siwek i Joannie wilde.

do zobaczenia za rok!!!

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
nr 4 kadra WF postanowiła zorganizować 
swoim uczniom coś wesołego – w tych 
trudnych czasach.

na pandemię – hulajnoga i rolki TeksT I FOTO Sławomir krzeCzkowSki
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Nowodworzanie rozpoczęli mecz bardzo dobrze. Już w 10. mi-
nucie meczu piłkę przechwycił łukasz Sosnowski, pobiegł 

w stronę bramki legii, podał do arkadiusza Ciacha, a napastnik Świtu 
otworzył wynik. biało-zieloni przeważali do końca pierwszej połowy, 
ale kolejne bramki padły dopiero po przerwie.

w 57. minucie kombinacyjną akcję zagrali kamil wiśniewski 
i Ciach. Sprytnym strzałem w krótki róg druga bramkę dla Świtu 
zdobył kamil wiśniewski. w 75. minucie sam na sam z bramkarzem 
gości wyszedł Ciach, jednak maciej kilkolski obronił. piłka znów trafiła 
pod nogi napastnika nowodworzan, ten wycofał do nabiegającego  
Szymona kuźmy, który nie zmarnował okazji.

zawodnicy trenera mariusza miecznikowskiego zwyciężyli 3:0 
i tym samym obronili tytuł zdobywcy pucharu polski mzpN. oznacza 
to, że Świt oprócz trofeum zdobył 40 000 zł i awans do centralnych 
rozgrywek turnieju tysiąca drużyn. w kolejnej rundzie może już trafić 
na zespół nawet z ekstraklasy.

Finał Pucharu Polski mZPn
mkS Świt Nowy dwór mazowiecki – legia ii warszawa 3:0 (1:0)
bramki: 10' arkadiusz Ciach, 57' kamil wiśniewski, 75' Szymon kuźma.

Świt: prus – długołęcki, kamiński, Cuch, Cieślak (85' Niesłuchow-
ski), Sosnowski, kuźma (85' drewnowski), michalik b., wiśniewski  
(85' drewnowski), Ciach (89' bykowski), Tlaga (64' kwiatkowski).

Legia ii: kikolski – konik (80' wojtysiak), astiz, matsenko, pruch-
nik, warchoł (80' Czajkowski), Cichocki, kwietniewski, Gościniarek, 
Cielemięcki (76' kwiatkowski), pierzak.

sędziowie: piotr rzucidło – krzysztof Sawicki, michał kowalczyk  
– mateusz brzeski (techniczny).

Żółte kartki: kuźma, kwiatkowski (Świt). Widzów: 500

n Świt Nowy Dwór Mazowiecki wygrał w finale Pucharu Pol-
ski MZPN z Legią II Warszawa 3:0 i obronił tytuł zdobywcy 
wojewódzkiego Pucharu Polski. To 4. trofeum Biało-Zielonych 
w ostatnich sześciu sezonach!

świt zdobywcą wojewódzkiego pucharu polski TeksT adam SzabłowSki 
FOTO ewa GrUSzka

Dlatego 21 maja rozegrano zawody 
w których udział wzięło pięć drużyn 

piłkarskich amatorów z Nowego dworu ma-

zowieckiego. zespoły grały systemem „każdy 
z każdym”, mecz trwał 15 min. w tym roku 
honorowym patronatem zawodów objął 
burmistrz miasta Jacek kowalski. licznie 
przybyli widzowie mogli zobaczyć kawał do-
brego futbolu. 

Na boisku było mnóstwo walki, zaanga-
żowania oraz efektownych bramek. wystar-
czy powiedzieć, że zwycięzcę turnieju wyło-
nił dopiero ostatni mecz. zawody, jak zwykle, 
rzetelnie i profesjonalnie poprowadził michał 
Szymański. a oto wyniki meczów:

delta – legioniści   0:3
bezlitośni – inter Cars  1:1
delta – Straż    0:6
bezlitośni – legioniści  2:5
inter Cars – Straż   6:1
delta – bezlitośni   3:3
Straż – legioniści   1:1

delta – inter Cars   0:3
bezlitośni – Straż   0:3
inter Cars – legioniści  1:1

 
tabela końcowa Punkty bramki
i miejsce – inter Cars 8  11:3
ii miejsce – legioniści 8  10:4
iii miejsce – Straż  7 1:7
iv miejsce – bezlitośni 2 6:12
v miejsce – delta  1 3:15

Najlepszym bramkarzem turnieju został 
kacper bąkowski z zespołu inter Cars, a kró-
lem strzelców kamil Turecki z zespołu Straż, 
zdobywca 6 bramek.

Na zakończenie turnieju najlepszym 
drużynom drużynom wręczono nagrody 
ufundowane przez burmistrza miasta Jacka 
kowalskiego.

n Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”,  
działający przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4, tradycyjnie co roku 
organizuje turniej piłkarski otwierający 
letni sezon.

turniej piłkarski „powitanie lata” w twierdzy TeksT I FOTO Sławomir krzeCzkowSki

Zawody rozegrano na trzech pozio-
mach. klasy i, ii, iii walczyły w oddziel-

nych zmaganiach. w zawodach wystartowa-
ło ponad pięćdziesięciu uczniów co bardzo 
cieszy. każdy turniej rozpoczynały eliminacje 

a następnie rozgrywano finał. a oto tryumfa-
torzy poszczególnych zawodów:
klasy i
i miejsce – Chmielewska Hanna
ii miejsce – wójcik maria  
iii miejsce – budzowski Julian
klasy ii
i miejsce – wójcik Jan
ii miejsce – Swatek Faustyna
iii miejsce – rucińska amelia

klasy iii
i miejsce – Smukowski Julian
ii miejsce – zieliński igor
iii miejsce – kozłowski patryk

Na zakończenie zawodów najlepszym 
wręczono nagrody i upominki ufundowane 
przez dyrektora zespołu Szkolno-przedszkol-
nego nr 4 zdzisława Szmytkowskiego oraz 
UkS „reduta”.

n

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
4 w Modlinie Twierdzy, z zachowaniem 
wszystkich środków ostrożności, roze-
grano w klasach I-III turniej warcabowy.

na pandemię – warcaby TeksT I FOTO Sławomir krzeCzkowSki
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FAKTY NOWODWORSKIE

Obowiązkowa izolacja i kwarantanna 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 pra-
wa 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 udzielają-
cych 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




