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Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 78/ Świąteczno-Noworoczne

Mieszkanie dla Filipka – remont dobiega końca!

Dobiegają końca prace remontowe w nowym mieszkaniu Filipka Ulańskiego.
Serdecznie dziękujemy firmom: PSB Mrówka Nowy Dwór Mazowecki, Aga-Met, Allando, Quartz, LuxDom,
Gromadex, OUTIN Architektura. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a w szczególności: Panu Robertowi
Kanigowskiemu, Danielowi Ochońko, Waldemarowi Kuchar, Grzegorzowi Wojnarowskiemu oraz OSP RW.
Naszą akcję objęła patronatem TVP 3 Warszawa oraz Goniec Lokalny i Tygodnik Nowodworski.
Tak było na początku…

Tak było W StyczniU.

Efekt końcowy już wkrótce!
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Od Burmistrza

Drodzy mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
oddajemy w Wasze ręce pierwsze w tym
roku wydanie Faktów Nowodworskich. A skoro nowy rok to też i nowy budżet. Na ostatniej
sesji Rada Miejska uchwaliła budżet na 2016
rok a o jego najistotniejszych założeniach piszemy w wieściach z rady na str. 5.
Wcześniej, w temacie numeru zamieszczamy informację dotyczącą realizacji
kolejnego projektu współfinansowanego
ze środków unijnych, dzięki któremu prawie 270 komputerów trafiło do miejskich
placówek oświatowych i biblioteki. Zachę-

Redaktor nACZELNA:
Aneta Pielach–Pierścieniak
Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl
ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Archiwum UM
DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.
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Burmistrz
Jacek Kowalski

temat numeru

Nowodworskie Centrum Przeciwdziałania
Wykluczeniu Cyfrowemu – szkolenia rozpoczęte
TeksT I FOTO Michał Sobola (Nowodworskie Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu)

W związku z prowadzonym projektem pt.: „Równe szanse dla osób
niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”
w grudniu odbyło się szkolenie w Nowodworskim Centrum Przeciwdziałania
Wykluczeniu Cyfrowemu, które mieści się w budynku stołówki Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Partyzantów 7.

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
internet: www.nowydwormaz.pl

camy też Państwa do korzystania z Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania
Wykluczeniu Cyfrowemu, które organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu budowy
i obsługi komputera.
Mamy także dla Państwa propozycję
stworzenia miejskiej książki kulinarnej
w oparciu o fraszki, które napisała nasza
mieszkanka. Zapraszamy serdecznie do
udziału w przedsięwzięciu, o którym szerzej piszemy na str. 4.
Wewnątrzwydaniazamieszczamyrównież
materiały z relacjami z wydarzeń świąteczno
– noworocznych, które odbyły się w mieście.
Na ferie, jak zawsze, ofertę spędzania
wolnego czasu dla tych którzy nie wyjeżdżają przygotowały NOK, NOSiR i Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Na Osiedlu Młodych będzie też czynne lodowisko.
Zachęcamy do udziału w zajęciach oferowanych przez te placówki a wszystkim
wam życzymy udanego wypoczynku.

Z

ajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Pierwsze z tej serii szkolenie poświęcone było budowie komputera. Uczestnicy
mieli okazję zobaczyć z czego składa się
stacja robocza komputera i za co odpowiedzialne są znajdujące się w niej podzespoły.
Dokładna analiza budowy komputera pozwoliła beneficjentom dobrze
zrozumieć zasadę działania tego typu
urządzeń. Zwrócono uwagę jak nale-

ży dbać o sprzęt aby
podzespoły nie ulegały szybszemu zużyciu.
Szkolenie
skróciło
dystans między użytkownikiem a sprzętem
– wszyscy ci którzy
obawiali się, że uszkodzą komputer teraz
z niego korzystają.
Użytkownik, posiadając wiedzę z czego składa się komputer,
będzie w stanie także zidentyfikować
ewentualne problemy sprzętowe.
W nowym roku zaplanowana jest
dalsza część szkoleń. Poniżej przedstawiamy skrócony zarys tematyki, która
będzie poruszana:
• Dostosowanie systemu komputerowego (MS Windows) do własnych potrzeb:
• Organizacja i zarządzanie danymi
na komputerze

www.nowydwormaz.pl
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Komputery trafiły do szkół i biblioteki!
TeksT Bartosz Rogiński (Wydział Projektów Infrastrukturalnych) FOTO: Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin Twierdza

Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki we wrześniu 2015 r. podjął decyzję aby ubiegać się o dodatkowe środki unijne na zakup
sprzętu komputerowego dla nowodworskich szkół (podstawówki, gimnazja, technikum, liceum dla dorosłych) i biblioteki miejskiej.
Tym samym złożony został wniosek o dofinansowanie projektu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup 268 komputerów
z oprogramowaniem (zarówno stacjonarnych jak i laptopów) oraz 5 profesjonalnych drukarek wielofunkcyjnych. Stanowić to miało
znaczące wsparcie dla instytucji, które nie mogłyby pozwolić sobie na zakup wysokiej jakości sprzętu z własnych środków.

D

latego tym bardziej cieszył fakt, gdy
z końcem listopada miasto otrzymało
zgodę na dofinansowanie sprzętu w łącznej
kwocie prawie jednego miliona złotych,
z zastrzeżeniem wydania środków jeszcze
w 2015 r. Pieniądze te w 100% pochodziły z funduszy zewnętrznych. Ostatecznie

•

Aplikacje użytkowe (Skype, Allegro, elektroniczne konta bankowe,
portale społecznościowe itp.)
• Obsługa urządzeń zewnętrznych
(drukarka, skaner itp.)
• Tworzenie tekstu i arkusza kalkulacyjnego
• Poczta elektroniczna i Internet
Wszystkie osoby zainteresowane ta-

www.nowydwormaz.pl

zakupiono sprzęt na kwotę 932 716,52 zł
z czego komputery kosztowały 841 696,52
zł a drukarki wielofunkcyjne 91 020,00 zł.
Warto zaznaczyć, że w terminie od wystąpienia o dofinansowanie (21 września)
do momentu uzyskania decyzji o dofinansowaniu (30 listopada) pracownicy
Wydziału Projektów Infrastrukturalnych
przedkładali wymaganą na kolejnych
etapach dokumentację projektu a także
prowadzili uzgodnienia z ekspertem oceniającym wniosek o dofinansowanie wraz
z wymaganymi załącznikami. Dodatkowo
w czasie kiedy dokonywana była ocena
wniosku przez Ministerstwo Cyfryzacji,

kimi zajęciami prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum pod numerem
telefonu 22 512-20-20, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej
(e-mail) ncpwc@nowydwormaz.pl lub
osobiście w siedzibie Centrum przy ul.
Partyzantów 7 (otwartej od pon. do pt.
w godz. 12:00-17:30)
Serdecznie zapraszamy.

Wydział przeprowadził postępowanie
przetargowe na zakup sprzętu, z zastrzeżeniem jego anulowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania.
„Dzięki pozytywnej opinii Ministerstwa Cyfryzacji, która przełożyła się na
przyznanie dofinansowania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa miasto
mogło przystąpić do podpisania umowy
z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania, co nastąpiło
4 grudnia 2015 r.”
Zadanie polegało na dostarczeniu i zamontowaniu w sześciu szkołach i bibliotece miejskiej 268 sztuk komputerów i 5
sztuk drukarek wielofunkcyjnych w ciągu
zaledwie 19 dni. Wynikało to z narzuconego miastu warunku, że wypłata środków unijnych dla wykonawcy i rozliczenie
projektu musiało nastąpić najpóźniej do
31 grudnia 2015 r. Niezrealizowanie zadania w tym terminie oznaczałoby dla miasta zwrot otrzymanego dofinansowania
i naliczenie dodatkowych kar. Realizacja
zadania, we współpracy z Wydziałem Informatyki, przebiegła sprawie, oczekiwany
sprzęt przybył na czas (laptopy płynęły do
Polski przez ocean) a konfiguracja odbywała się także w nocy. Tym samym miasto
mogło w terminach umownych podpisać
z wykonawcą protokół odbioru i rozpocząć procedurę wypłaty środków oraz ich
rozliczenia w ramach projektu, co nastąpiło ostatecznie 30 i 31 grudnia 2015 r.
Biorąc pod uwagę zakres działań
w końcu roku, tym bardziej cieszyfakt,
że tak duża ilość nowoczesnego sprzętu
trafiła do szkół z przeznaczeniem dla
uczniów oraz do biblioteki miejskiej
dla jej czytelników.
Zadanie zostało wykonane jako rozszerzenie zakresu obecnie realizowanego
przez miasto projektu pt. „Równe szanse
osób niepełnosprawnych oraz w trudnej
sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Podsumowanie realizacji całego projektu
w kolejnym wydaniu Faktów.
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Podsumowanie roku 2015. Cz. 1
TeksT I FOTO RED..

Nowy rok – czas podsumować stary. Inwestycje, dofinansowania zewnętrzne, remonty, imprezy i wydarzenia, sukcesy uczniów
i sportowców. O tym wszystkim pisaliśmy w Faktach w ubiegłym roku. W skrócie przypominamy o tym w wydaniu styczniowym.
To pierwsza część. Kolejna w lutym.
Styczeń
Pierwszy miesiąc 2014 roku przyniósł dobre wiadomości. Miasto otrzymało dofinansowanie na stworzenie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Kwota jaką pozyskało miasto to
ponad 320 tys. zł. PGN jest dokumentem niezbędnym przy
ubieganiu się o kolejne dofinansowania na inwestycje.
– Kacper Żuk – nasz czołowy tenisista został halowym Mistrzem Polski Kadetów.

Luty
Rozpoczęło działalność Nowodworskie Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu. Wszyscy mieszkańcy
Nowego Dworu mogą tu bezpłatnie skorzystać z komputera i internetu. Projekt był realizowany również przy udziale
środków unijnych.

Marzec
– Uruchomiona została bezpłatna wypożyczalnia rowerów.
Nowodworski Rower Miejski (taką nazwę nosi wypożyczalnia red.) sfinansowany został również ze środków unijnych.
Był jedną ze składowych dużego projektu „Twierdza Modlin
– ponadregionalny projekt turystyki weekendowej”. Turyści

i mieszkańcy mogą korzystać z 40 rowerów przeznaczonych
dla różnych grup wiekowych. Rower można wypożyczyć przez
stronę www.rowery.nowydwormaz.pl lub poprzez jeden z 5
ustawionych na terenie miasta słupków przywoławczych.

– Otrzymaliśmy kolejne unijne dofinansowanie – ponad
milion unijnych środków przeznaczył Zarząd Województwa Mazowieckiego na rewitalizację Parku Trzech Kultur
w Twierdzy Modlin.
– Razem Bezpieczniej – program mający na celu poprawę
bezpieczeństwa w miejscach publicznych zawitał do Nowego
Dworu Mazowieckiego. Miasto pozyskało 70 tys. zł. na poprawę bezpieczeństwa w twierdzy Modlin – rozbudowę monitoringu i modernizacje przejść dla pieszych.
– Kolejny tytuł „Gmina na Piatkę!” dla miasta. Plebiscyt
organizowało SGH. Zajęliśmy 18 miejsce w kraju.
– Lotto Poland Bike Marathon przyjechał do Nowego
Dworu!
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– Zuzanna Wańczyk zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski w Długodystansowym Biegu na Orientację.
– W Rudzie Śląskiej odbyły się zawody Grand Prix Polski
w ratownictwie wodnym. Nowodworzanka Majka Macińska
zdobyła tam dwa srebrne medale.

Kwiecień
– Nowy Dwór Miastem Przyjaznym Środowisku! W konkursie „Przyjaźni Środowisku” docenione zostały miejskie
inwestycje proekologiczne tj. termomodernizacja obiektów,
montaż kolektorów dla mieszkańców, nowoczesny system
ogrzewania w NOSiR (pompa ciepła red.) i Zespole Szkół
nr 3 (pellet red.)

– Zuzanna Wańczyk wywalczyła złoto na Mistrzostwach
Świata Szkół w BnO, który odbył się w Turcji.

– Amelia Borkowska została Wicemistrzynią Polski
w Disco Dance

– Kolejna edycja „Polska Biega”.

www.nowydwormaz.pl
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Maj
– Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na budowę hali sportowej na Osiedlu Młodych. Narodowy Fundusz ochrony Środowiska przyznał w ramach programu LEMUR. To kolejna
pomoc na to zadanie. Wcześniej 2 mln. zł przeznaczył na ten
cel Zarząd Województwa Mazowieckiego.

– Rozpoczęła się kolejna akcja charytatywna dla chorego
dziecka, Filipka Ulańskiego. Szczegóły można śledzić na Facebooku „Pomóż Filipkowi”.

Czerwiec
– Ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mieli do rozdysponowania 500
tys. złotych. W głosowaniu internetowym, które odbyło się we
wrześniu zwyciężyło 5 projektów.
Ich realizacja nastąpi w 2016 roku.
– Rozpoczęła się przebudowa ulicy Warszawskiej i Modlińskiej.

– Trwa przebudowa ulic Warszawskiej i Modlińskiej
– Modernizowane są ulice Leśna i Przemysłowa. Koszt
prac to ponad 2,5 mln zł. Dofinansowanie pozyskano w ramach tzw. „schetynówki”.

– Na stadionie miejskim trwają prace przy rozbudowie
obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego.

– Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking najbogatszych samorządów. Nowy Dwór
Mazowiecki nadal utrzymuje się w czołówce – zajął czwarte
miejsce wśród najbogatszych gmin.

– Ruszyły prace przy rewitalizacji Parku Trzech Kultur
w Twierdzy Modlin.
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– Dwa medale nowodworzan, trenujących Oyama Karate
w Otwartym Pucharze Europy w Wieliczce. Maciej Ziemak
został wicemistrzem Europy (do 75 kg.), Bilal Jadou mistrzem
Polski (do 50 kg.)
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Nie idźcie na referendum!
– apel przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego!
TeksT I FOTO RED.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski apeluje „Zbojkotujmy to referendum!”.
„Jeśli dobrze życzycie temu miastu to nie idźcie głosować – mówił podczas sesji Rady Miejskiej.
a zakończenie styczniowego po- dzisiejszy problemów z żadną spalarsiedzenia Rady Miejskiej prze- nią, z zadłużeniem miasta. Miasto się
wodniczący Rady Krzysztof Bisialski rozwija” wyjaśniał.
wygłosił oświadczenie.
Zdaniem przewodniczącego Bisial„Pozwólcie Państwo, że pozwo- skiego, na dzień dzisiejszy nie ma żadlę sobie na wygłoszenie kilku słów. nych powodów by odwoływać burmiJako długoletni radny, współrządzą- strza miasta a ponadto krótki czas jaki
cy miastem czuję się w obowiązku upłynął od ostatnich wyborów (niewiepowiedzieć kilka słów o zbliżającym le ponad rok red.) oraz bardzo dobry
się referendum.
wynik wyborczy burmistrza są dodatChcę zaapelować do Państwa! Jeśli kowymi argumentami przemawiającysta abyśmy na referendum nie pożyczycie dobrze temu miastu to prosił- mi za bojkotem referendum.
bym żebyście na to referendum nie poPonadto jak stwierdził, grupa ini- szli. Pozostanie w domu to najlepszy
szli. Byście to zbojkotowali” – mówił.
cjatywna jest nieprzygotowana do rzą- wybór. Na dzisiaj nie ma powodów
Jak dodał, powody są takie, że tych dzenia. „Niech się przygotują, niech aby odwoływać burmistrza Jacka Kopowodów nie ma. Zaznaczył, że zarzu- wezmą udział w kolejnych wyborach, walskiego” zakończył swoje wystąpienie przewodniczący Rady Miejskiej
ty stawiane burmistrzowi Jackowi Ko- niech przygotują program.” mówił.
walskiemu przez grupę inicjatywną są
„Jeszcze raz apeluję do wszystkich Krzysztof Bisialski.
bezpodstawne. „Nie mamy na dzień radnych i mieszkańców naszego mia-

N

Podziękowania dla ludzi o wielkim sercu!
TeksT I FOTO Aneta Pielach - Pierścieniak

Mieszkanka Nowego Dworu, pani Nurzyńska opiekuje się niepełnosprawnym synem. Ogromnym problemem rodziny
były złe warunki mieszkaniowe, zły stan techniczny domu, brak centralnego ogrzewania i bieżącej wody oraz łazienki.
W ubiegłym roku, zwróciła się do władz Nowego Dworu Mazowieckiego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Na odzew nie musiała długo czekać. Dziś dzięki pomocy ludzi o wielkich sercach rodzina żyje w godnych warunkach.

P

ani Nurzyńska wraz z synem przybyła na sesję Rady Miejskiej, która
odbyła się 26 stycznia. Przewodniczący
Krzysztof Bisialski udzielił jej głosu.
„Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc w sfinansowaniu budowy łazienki i poprawie warunków
lokalowych dla mnie i syna” powiedziała na wstępie mieszkanka. „Jesteśmy ogromnie szczęśliwi. Nasze życie
zmieniło się o 180 stopni” dodała.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski przypomniał historię sprawy. „W czerwcu ubiegłego roku
p. Nurzyńska zwróciła się do mnie i do
pana burmistrza o pomoc w wybudowaniu łazienki w jej mieszkaniu. Ponieważ gmina nie może prowadzić tego
typu prac w mieszkaniach prywatnych
postanowiliśmy pomóc w inny sposób.
Zwróciliśmy się do osób prywatnych,
które natychmiast odpowiedziały na
nasz apel i ofiarowały pomoc” wyjaśniał przewodniczący.
Krótko omówił zakres prac, jakie
każda z tych osób wykonała dla rodziny.
I tak: p. Dariusz Żułtak ze swoją firmą
wybudował budynek w stanie surowym,
oraz wyremontował i zadaszył komórkę,
p. Mirek Wojnarowski wsparł wykonanie instalacji CO, p. Marek Ciesielski
ofiarował na ten cel grzejnik, p. Niedźwww.nowydwormaz.pl

wiedź przekazał materiały do wykonania
tej instalacji, p. Tomasz Nowakowski dał
kleje do glazury i inne materiały wykończeniowe a p. Grzegorz Szymański
położył glazurę w mieszkaniu. Dodatkowo pomoc okazały nasze spółki – ZWiK
podłączył wodę, Energetyka Nowy Dwór
Mazowiecki pomogła w uzyskaniu zgód
na nowe przyłącza energetyczne, MZO
na bieżąco porządkowało teren budowy.

Wsparcie okazali tez p. Dariusz Tabęcki
i Piotr Rogiński. Radny z Nowodworzanki p. Ryszard Brzeziński był w stałym kontakcie z rodziną i na bieżąco informował o potrzebach.
Dla darczyńców przygotowane zostały podziękowania, które wspólnie
wręczyli burmistrz z przewodniczącym. Jak podkreciąg dalszy na str. 8
ślił burmistrz, ta

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

PRZED REMONTEM

PO REMONCIE
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ciąg dalszy ze str. 7 pomoc okazywana
przez sponsorów jest bardzo ważna
bo miasto nie zawsze może w ramach
własnych środków i przepisów ustawowych pomóc mieszkańcom.
A właśnie dzięki wsparciu firm
i osób prywatnych udaje się wielu osobom pomóc.
Podziękowania otrzymali: Ryszard
Brzeziński, Dariusz Żułtak, Mirosław

FAKTY NOWODWORSKIE

Wojnarowski, Piotr Niedźwiedź, Grzegorz Szymański, Tomasz Nowakowski,
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp.
z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., Miejski Zakład Oczyszczania.

Fraszkowa uczta - dla ciała i ducha
TeksT Martyna Kordulewska

Nowy Rok chcemy zacząć smacznie. Zapraszamy do współtworzenia wyjątkowej
książki kucharskiej. Na przepisy czekamy do końca lutego.
onkurs, do którego Państwa zaprasza- przepisy kulinarne pozostałych mieszmy stanowi pierwszy etap prac nad kańców naszego Miasta. Dlatego, jeśli
wydaniem twórczości nowodworzanki, w kuchni czujecie się Państwo jak ryba
pedagoga, członkini grupy literackiej w wodzie – pochwalcie się Waszymi
„Vena” – Miry Białkowskiej. Do napisa- popisowymi daniami. Interesują nas renych przez nią fraszek chcemy dołączyć ceptury na przystawki, desery, potrawy
tradycyjne oraz FIT,
drób,
dziczyznę,
a nawet afrodyzjaki!
Mile widziane są lokalne składniki oraz
zdjęcia
Waszych
dzieł.
Zgłoszenia
przyjmujemy do 29
lutego – w Urzędzie
Miejskim,
pocztą oraz mailem.
Chcemy poznać od
kuchni kilka pokoleń nowodworzan –
w konkursie (za zgodą rodziców) mogą
wziąć udział osoby
już powyżej 13 roku
życia. Górnej granicy nie ma.
Zebranie przepisów
pozwoli
nam działać dalej
w kierunku wydania książki – szukać
sponsorów i wydawców. Gdy się uda,
autorzy najlepszych
przepisów
będą
pierwszymi, którzy
otrzymają tę niezwykłą publikację.

K

8

Już nam ślinka cieknie na myśl o daniach, które za Państwa sprawą będziemy
gotować. Bo to, że nowodworzanie mają
dobry smak nie ulega żadnej wątpliwości.
Smacznego ... Nowego Dworu!
Regulamin konkursu
„Fraszkowa uczta”
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie przepisu kulinarnego, według załącznika do niniejszego
regulaminu. Do przepisu można
dołączyć zdjęcie opisanej potrawy.
3. Konkurs przeznaczony jest dla
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego powyżej 13 roku życia.
Niepełnoletni mieszkańcy biorą
udział w konkursie za wiedzą i zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość przepisów wraz
z przypisanymi im zdjęciami.
5. Nagrodą w konkursie jest publikacja
przepisu wraz z danymi autora oraz
pamiątkowy egzemplarz publikacji.
Nagroda nie podlega wymianie na
inną ani na ekwiwalent pieniężny.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, że
zgłoszony przez niego przepis oraz
zdjęcie nie narusza praw autorskich
osób trzecich.
7. Uczestnik konkursu nieodpłatnie
udziela organizatorowi prawa do
dowolnego wykorzystywania i przetwarzania zgłoszonego przepisu
oraz zdjęcia, jak również przekazywania tego prawa osobom trzecim.
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo
do publikacji wybranych przez siebie przepisów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany regulaminu i odwołania
konkursu.
11. Organizator nie zwraca nadesłanych przepisów oraz zdjęć.
12. Wszelkie informacje o konkursie
dostępne są na www.nowydwormaz.pl/fraszkowauczta.
13. Zgłoszenia należy dokonać do 29
lutego 2016 r.:
a. osobiście w Urzędzie Miejskim przy
ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym
Dworze Mazowieckim (pokój 124);
b. pocztą na wyżej wymieniony adres
(koszt przesyłki pokrywa uczestnik,
decyduje data stempla pocztowego);
c. elektronicznie na adres
konkurs@nowydwormaz.pl
W przypadku zgłoszenia osobistego lub
pocztą zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG na płycie CD/DVD.
www.nowydwormaz.pl
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Nowodworskie MZO bezpiecznym zakładem pracy!
TeksT red., MZO FOTO MZO

10 grudnia członkowie nowodworskiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizowali spotkanie wigilijne.

M

iejski Zakład Oczyszczania został laureatem tegorocznej, XXII
edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu
regionalnym. Zakład doceniono w kategorii pracodawców zatrudniających
od 51 do 250 pracowników i zajął w niej
I miejsce. Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony pracy. Państwowa Inspekcja Pracy doceniła wysiłki jakie podejmowało MZO w tym celu,
między innymi decyzję o szczepieniach
ochronnych pracowników, którzy mają
bezpośredni kontakt z odpadami. Pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
durowi brzusznemu i tężcowi. Z uznaniem spotkały się także działania polegające na maksymalnym ograniczeniu
możliwości wypadku w związku z wyznaczeniem obszarów niebezpiecznych
i odpowiedniego ich oznakowania.
„Dbamy o podnoszenie kwalifikacji
i świadomości pracowników na rzecz

bezpieczeństwa pracy. Dla nas, człowiek
jest największą wartością zakładu dlatego włączyliśmy naszych pracowników
w proces usprawniania ich stanowisk
pracy, zgłaszają nam swoje uwagi i spostrzeżenia, które poddajemy analizie.
Wyrabiamy postawę zaangażowania
i motywacji u naszych pracowników.
Prowadzimy badania i pomiary
dotyczące stanowisk pracy (pomiary
drgań mechanicznych, pomiary natężenia dźwięku)” mówi dyrektor zakładu,
Mariusz Prusek.
„Nasi pracownicy mogą liczyć na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Mamy opracowane dokładne instrukcje stanowiskowe oraz na bieżąco analizujemy i oceniamy ryzyka na poszczególnych stanowiskach.
Nasi pracownicy umieją udzielić
pierwszej pomocy przedmedycznej a co
najważniejsze – od wielu lat nie było
w zakładzie wypadku przy pracy. I tego
– czyli zerowej wypadkowości życzymy
sobie także w 2016r. Duże podziękowa-

nia należą się Pani Małgorzacie Łoń,
która w naszym zakładzie dba o sprawy
BHP i jak widać robi to w sposób wzorowy” dodaje dyrektor Prusek.
Gratulujemy!
WIEŚCI Z RADY

FAKTY NOWODWORSKIE

Budżet na 2016 rok uchwalony!
TeksT red. FOTO Aneta Pielach - Pierścieniak

Podczas grudniowej sesji Rada Miejska uchwaliła budżet miasta na 2016 rok. Dokument zakłada dochody na poziomie
121 935 947 zł zaś wydatki na kwotę 122 156 514 zł.

B

udżet Nowego Dworu Mazowieckiego na 2016 rok uchwalony został podczas ostatniej w 2015 roku sesji,
która odbyła się 22 grudnia. Dochody
zaplanowano w nim na poziomie 121
935 947 zł, a wydatki na 122 156 514 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 220 tys.
zł, ma zostać pokryty pożyczką.
Największe dochody zaplanowano
z tytułu wpływów z podatków od osób
fizycznych i prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Oszacowano je na poziomie prawie
62 mln. zł. Z kolei w dziale gospodarka mieszkaniowa dochody budżetowe
zaplanowano na kwotę 23.283.796 zł.
Tegoroczna subwencja oświatowa to
prawie 20 mln. zł.
Najwięcej środków tegorocznego budżetu pochłoną wydatki na oświatę bo
aż 51.244.553 tys. zł. Do tego dochodzą
jeszcze wydatki przeznaczone na świetlice szkolne (1.438.887 tys. zł), kolonie
i obozy oraz inne formy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia
(40 tys. zł), pomoc materialną dla
uczniów (56 tys. zł) oraz wsparcie rozwoju dzieci – 21.389 tys. zł.

www.nowydwormaz.pl

Ponad 8 mln 200 tys. zł. zaplanowano
w dziale Kultura Fizyczna i Sport a ponad
3 mln. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Na Ochronę Środowiska zaplanowano ponad 7.mln 700 tys.
zł a na Pomoc Społeczną ponad 14 mln.
Tegoroczne wydatki inwestycyjne
to m.in.:
– dokończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7
– 8 mln. 750 tys. zł.
– rozbudowa monitoringu miejskiego o kolejnych 20 punktów kamerowych i podłączenie ich do stacji bazowej – 500 tys. zł.
– przystosowanie budynku Urzędu
Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. montaż windy – 300 tys. zł.
– dalsze prace związane z utworzeniem cmentarza komunalnego – prace
porządkowe i ziemne – 100 tys. zł.
– uzbrojenie terenów przemysłowych – 700 tys. zł.
– utworzenie dwóch parkingów Park&Ride oraz budowa ścieżek rowerowych
– projekty objęte dofinansowaniem środków unijnych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji terytorialnych – 100 tys. zł.

– dokończenie przebudowy ulicy
Modlińskiej tj. budowa łącznika do
ul. Bohaterów Modlina – 500 tys. zł.
– adaptacja części budynku PP4 na
żłobek – utworzenie 4 sal – 350 tys. zł.
– sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację prac w zakresie
wykonania remontu dachu, rynien oraz
rur spustowych na zabytkowym budynku GKO – 200 tys. zł.
– dokończenie remontu chodnika
biegnącego do Okunina – 100 tys. zł.
W planie wydatków inwestycyjnych
znalazły się też wszystkie zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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Przebudowa i dostosowanie strony powiatu nowodworskiego do potrzeb
osób niepełnosprawnych
TeksT I FOTO Zespół Promocji i Spraw Społecznych

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Powiat Nowodworski otrzymał dofinansowanie
na „Przebudowę i dostosowanie strony powiatu nowodworskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Łączna wartość projektu
powiatu – 15 200,00 zł. Udział środków własnych – 3 040,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – 12 160,00 zł
trona internetowa www.nowodworski.pl została przebudowana w oparciu o wytyczne WCAG 2.0 oraz zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych. To
stanowiło priorytet zaistniałych zmian.

S

Dotyczyły one również aspektów
wizualnych, zwiększenia przejrzystości
strony i użyteczności informacji w niej
zawartych. Strona jest również dostępna dla osób korzystających z urządzeń
końcowych jak np. tablet czy smartfon.
Projekt stworzył okazję do analizy materiału zamieszczonego w poprzednim
serwisie oraz „oczyszczenia” go z nieaktualnych i często nieużytecznych informacji, jak również przywrócenia
właściwej funkcjonalności strony www.
bip.nowodworski.pl, która także została dostosowana do użytkowników tabletów czy smartfonów.
Stworzone zostały dwa dodatkowe
serwisy internetowe: www.pcpr.nowodworski.pl oraz www.dps.nowodworski.pl, tożsame pod kątem wizualizacji z serwisem www.nowodworski.pl.
Stworzona strona została zbadana przez
firmę zewnętrzną pod kątem dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wynik audytu jest pozytywny.
W/w zmiany były okazją do uruchomienia strony na portalu społecznościowym facebook. Znajdziecie tam
Państwo aktualne informacje, komunikaty i ogłoszenia dotyczące powiatu nowodworskiego i Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zapraszamy!
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Ósme Nowodworskie Spotkanie Wigilijne
TeksT Martyna Kordulewska, FOTO Jacek Kosiorek

S

W niedzielę 20 grudnia na hali NOSiR odbyło się ósme Nowodworskie Spotkanie Wigilijne.

potkanie było okazją nie tylko do
złożenia sobie świątecznych życzeń
i podzielenia się opłatkiem. ale także
wyróżnienia nowodworskich organizacji pozarządowych w plebiscycie
Inicjatywa Pozarządowa 2015 r. Laur
Internautów zdobył NKSW Bastion
za kurs samoobrony „Bezpieczna Kobieta”. Dziennikarze wyróżnili Rodzice z Klasą za „Akademię Młodego
Człowieka”. Burmistrz zaś akcję „Bezpiecznie na rowerze” Stowarzyszenie
Przyjaciół Piątki.
Podziękowano także osobom, które
zaangażowały się w Świąteczną Zbiórkę Żywności.
O oprawę duchową wydarzenia zadbali księża Andrzej Kwiatkowski i Andrzej Redmer. Zebranym czas umilił
chór Soli Deo, zapraszając do wspólnego kolędowania. Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli być z nami w tym
szczególnym dniu.

www.nowydwormaz.pl
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JASEŁKA ULICZNE – spektakl plenerowy
TeksT I FOTO NOK

W piątkowe popołudnie 18 grudnia b. r. w amfiteatrze w Parku Miejskim im. J. Wybickiego pojawiły się olbrzymie, 5 –
metrowe lalki inscenizujące biblijną historię narodzenia Jezusa.

N

a zaproszenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury do naszego
miasta przybył Teatr Prawdziwy z Bielawy oraz Kompania Teatru Ulicznego „Prawdziwy – Kot”.
W światłach reflektorów postacie Maryi, Św. Józefa, Trzech Króli
i Anioła sprawiały niesamowite wrażenie, a dzięki aktorom ożywiającym biblijne postaci publiczność mogła przemieszczać się po całym amfiteatrze. Zaskoczeniem dla najmłodszych pociech
było pojawienie się Czarta i Śmiertki
oraz ich ekspresyjna walka.
Dzieci bardzo chętnie oglądały
szopkę bożonarodzeniową umiejscowioną przy schodach sceny, znajdował się w niej żłóbek z dzieciątkiem
oraz aniołki. Widzowie otrzymali
od aktorów świece, które po zapaleniu
stworzyły bożonarodzeniowy klimat,
a wspólnie zaśpiewane przy akompaniamencie skrzypiec kolędy wprowadziły wszystkich w magiczny nastrój. Widowisko zakończyła kolęda
pt. „Znak pokoju”.
Oryginalnie przedstawiona opowieść biblijna skupiła wielu mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, zarówno tych najmłodszych, jak
i starszych. Pogoda wspaniale dopisała,
a każdy widz mógł delektować się spektaklem w świetle otaczających lampek
i świec oraz poczuć zbliżające się święta.
Serdecznie dziękujemy za wspólne kolędowanie i zapraszamy do korzystania z oferty Nowodworskiego
Ośrodka Kultury.
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Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Twierdzy
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak, FOTO Arch. Pryw. Ks. M. Zębala

W środę 6 stycznia ulicami Twierdzy Modlin przeszedł II Orszak Trzech Króli. W role Mędrców wcielili się w tym roku burmistrz Jacek
Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i dyrektor Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin Zdzisław Szmytkowski.
ierwszy orszak Trzech Króli odbył się również wołamy: Szukamy Boga mówił i integruje, nawet nie protestowaliśmy
w 2014 roku. Jego inicjatorami, po- kapłan w słowie do wiernych.
i od razu się zgodziliśmy.
dobnie jak tym razem, byli duszpasterze
Pomysł udziału w orszaku władz
Trzej Królowie włączyli się też w zbiez parafii św. Barbary: proboszcz ks. Janusz miasta wyszedł od księdza probosz- ranie ofiar na tacę. Zebrana kwota zasili
Nawrocki i wikary ks. Marcin Zębala.
cza już w ubiegłym roku. Jak przyzna- konto budowy kościoła. Po nabożeńOrszak prowadziła Gwiazda Betle- je burmistrz Jacek Kowalski w takim stwie najmłodsi otrzymali słodycze od
jemska, Święta Rodzina z małym Jezu- zbożnym dziele, który wykracza poza Mędrców.
skiem szła w otoczeniu aniołów. Trzej aspekt wiary ale łączy mieszkańców
Królowie podążali z darami, które złożyli Dzieciątku w kościele. W przemarszu licznie wzięli udział mieszkańcy
Twierdzy Modlin.
Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Marcin Zębala. Kiedyś Mędrcy
wyszli ze swoich domów w poszukiwaniu
Boga. Dzisiaj my wychodząc na ulicę,

P

Wizyta u partnerów z Niederorschel
TeksT RED. FOTO Grażyna Nadrzycka

W dniach 2-4 października ub. r. przedstawiciele władz Nowego Dworu Mazowieckiego udali się z oficjalną wizytą
do bliźniaczej gminy Niederorschel. Okazją do spotkania były uroczyste obchody 25. rocznicy Zjednoczenia Niemiec.
delegacji do Niederorschel udział derorschel. W uroczystościach wzięli
wzięli: burmistrz Jacek Kowalski też udział oraz z goście honorowi, kluby,
oraz radne Wioletta Dylewska i Krysty- pracownicy i gminy partnerskie.
na Nasiadka. Tłumaczem delegacji była
Oprócz tego delegaci wzięli udział
p. Bozena Nalewajk.
w zwiedzaniu Parku Narodowego „HaNasi przedstawiciele uczestniczyli inich” oraz w prezentacji osiągnięć gmiw uroczystych obchodach 25. rocznicy ny Niederorschel na przestrzeni 25 lat.
Zjednoczenia Niemiec w Lindenhalle Złożyli też kwiaty i zapalili znicze na
wraz z wspólnotą gmin „Eichsfelder Kes- grobie ś.p. Juty – wieloletniej opiekunki
sel” i gminami członkowskimi Deuna, naszych delegacji w gminie partnerskiej.
Gerterode, Hausen, Kleinbartloff i Nie-

W
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18 rocznica…
TeksT I FOTO Julia Pigoń Krzysztof Grudziński

Z okazji 18 rocznicy powstania Kręgu Seniorów ,,Nałęcz’’, który działa przy Hufcu ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, Komendant
Zenon Jendor, zarządził w dniu 5 grudnia 2015 roku zbiórkę instruktorów, należących do tego Kręgu.

W

czasie zbiórki Komendant Kręgu odczytał rozkaz dotyczący
tej rocznicy.
Rozkazu wysłuchaliśmy z dumą,
ponieważ Krąg Seniorów istnieje już
18 lat i nadal przybywa w nim instruktorów ZHP.
Czas spędziliśmy przy kawie i torcie
wspominając dawne, obozowe czasy.
W dniu 19 grudnia 2015 roku
instruktorzy Kręgu ,,Nałęcz’’ spotkają się ponownie na Wigilii Bożego
Narodzenia.

Na Wigilię został zaproszony ksiądz
kanonik Krzysztof Czyżyk, który jest
kapelanem ZHP Hufca Nowy Dwór

Mazowiecki, oraz ksiądz kanonik Andrzej Redmer.

Medale Katyńskie dla ZOR RP
TeksT (k) FOTO Marcin Łada

9 stycznia 2016 r. podczas spotkania opłatkowego Warszawskiej Rodziny Katyńskiej prezes i wiceprezesi Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali medalami „Prawda i Pamięć”.

M

edale za zasługi w upamiętnianiu
ofiar zbrodni Katyńskiej otrzymali płk rez. Alfred Kabata – prezes
ZG oraz wiceprezesi ZG: płk rez. Dariusz Zielonka i Marcin Łada. Medale wręczyła Halina Drachal – prezes
Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.
W spotkaniu uczestniczyli również: ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski, por. rez. Piotr Szczepaniak
i Bohdan Sobiewski.
Spotkanie rozpoczęła koncelebrowana msza św. w kościele św. Zygmunta na
warszawskich Bielanach, którą odprawili proboszcz ks. dr Krzysztof Kosk i ks.
kmdr w st. spocz. Janusz Bąk – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich. Po zakończeniu mszy św. członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście zebrali się
w sali pod kościołem, gdzie wszystkich
przybyłych powitała Halina Drachal.
Następnie wręczono medale Katyńskie, które poza prezesem i wiceprezesa-
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mi ZOR RP otrzymali Michał Wykowski
– prezes Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939 roku oraz zasłużeni członkowie Stowarzyszenia.
Płk rez. Alfred Kabata wręczył Halinie Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i Teresie Gądzikiewicz – Prokopow – wiceprezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Srebrne
Medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP w uznaniu zasług dla
współpracy ze Związkiem.
Po zakończeniu części oficjalnej

ks. Krzysztof Kosk odmówił okolicznościową modlitwę poświęceniu
opłatków, a zebrani odśpiewali kolędę
i przystąpili do składania sobie życzeń
i dzielenia się opłatkiem.
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Polski zamachowiec
TeksT I FOTO M. MożdżyńskA

Do lat trzydziestych XIX w. Nowy Dwór był miastem prywatnym. Ostatnimi jego właścicielami byli Gutakowscy. Po
wybudowaniu Twierdzy i doświadczeniach wojennych hrabia Wacław doprowadził do zamiany dóbr nowodworskich na
inne, otrzymując przy okazji hojne odszkodowanie. Bogaty, utytułowany i w dodatku szwagier Wielkiego Księcia Konstantego
wiódł Gutakowski spokojny żywot najpierw w Warszawie, później w poznańskim.

Aleksander Wielopolski

O

ficjalnie pokolenie Wacława było
ostatnim z rodu, ani on ani jego
rodzeństwo nie pozostawili potomków.
Od czego jednak są plotki. Otóż niektórzy przypisują Wacławowi Gutakowskiemu posiadanie nieślubnego syna.
Jego matką miała być niejaka Barbara
Ryll z domu Milewska, oficjalnym ojcem urodzonego w 1842 r. Ludwika
Aleksandra, był jej mąż Filip. Czy możliwym było, że ponad pięćdziesięcioletni hrabia nawiązał romans z żoną robotnika z jednej z warszawskich fabryk?
Mało prawdopodobne, ale dziwniejsze
związki już się zdarzały. Co mogło przemawiać za ojcostwem hrabiego? Imię
Ludwik nosił ojciec Wacława, a sam
hrabia łożył pieniądze na utrzymanie
chłopca. Gwoli szczerości wśród historyków przeważa przekonanie, że opieka
jaką Wacław Gutakowski otoczył Ludwika Rylla wynikała z pobudek czysto
charytatywnych, dziwi tylko, że troska
hrabiego nie objęła pozostałych dzieci
pani Barbary.
Jak było naprawdę trudno dziś orzec.
Wiadomo natomiast, że Gutakowscy
dawali pieniądze na wykształcenie
chłopca, a nawet zabrali go ze sobą do
Poznania. Szybko okazało się, że hrabiowska opieka nie daje spodziewanych
rezultatów. Ryll nie ukończył gimnazjum, do którego posłał go domniemawww.nowydwormaz.pl

ny ojciec/opiekun, wrócił do Warszawy
i znalazł zatrudnienie jako litograf. Ze
względu na trudny charakter i skłonność do kieliszka często zmieniał pracę.
Mógł sobie na to pozwolić bo pieniądze
od Gutakowskiego wciąż płynęły.
Lata sześćdziesiąte XIX w. były
szczególnie gorące i rozpolitykowane.
Narastał opór przeciwko rządom carskim i dążenie do reform społecznych.
Młody Ryll związał się z tzw. obozem
czerwonych – radykalnym ugrupowaniem niepodległościowym. Organizacja planowała zamach na cara, a gdyby
takowy nie doszedł do skutku ofiarą
miał zostać ktoś z wysoko postawionych urzędników np. naczelnik Rządu
Cywilnego w Królestwie Polskim margrabia Aleksander Wielopolski. W tym
miejscu ponownie pojawiają się plotki. Niektórzy twierdzą, że projekt zamachu nie był pomysłem Organizacji
Narodowej, ale jednego człowieka –
Jana Karłowicza, naczelnika podziemnej policji narodowej. Tak czy inaczej
Ludwik Ryll we współpracy z Janem
Rzońcą mieli, z braku cara, zastrzelić
margrabiego Wielopolskiego.
7 sierpnia 1862 r. Ryll uzbrojony
w rewolwer ruszył do siedziby margrabiego znajdującej się w budynku, w którym dziś mieści się warszawski Ratusz.
I tym razem mamy dwie wersje wydarzeń. Ta bardziej patriotyczna mówi,
że w pierwszej chwili broń zawiodła,
a kolejne strzały chybiły. Bardziej plotkarska powiada, że dwudziestolatek
musiał się przed akcją pokrzepić i nim
dotarł na plac Bankowy odwiedził kilka miejsc z wyszynkiem. Na dobry początek miał wypić: 3 duże kufle piwa,
co najmniej 4 kieliszki wódki, wino,
około 4 szklanek ponczu, a później dopił jeszcze coś mocniejszego w dwóch
mijanych cukierniach i zakończył kolejnym kuflem piwa. Ilość wypitego
alkoholu spowodowała, że nie trafił
margrabiego chociaż strzelał dwukrotnie i stał od niego o kilka metrów. Ten
sam czynnik uniemożliwił skuteczną
ucieczkę. Jako wytrawny konspirator
schwytany Ludwik połknął truciznę.
Okazała się zwietrzała i nie dała skutku. Podczas przesłuchań Ryll nie wydał
nikogo, więc kilka dni później zama-

ludwik ryll

chu usiłował dokonać Rzońca. On także został schwytany, a margrabia Wielopolski ponownie uniknął śmierci. Po
pokazowym procesie, na stokach Cytadeli warszawskiej 26 sierpnia 1862 r.
odbyła się równie pokazowa egzekucja.
Wbrew intencjom rosyjskim stała się
ona elementem legendy patriotycznej.
Postaci Rylla, Rzońcy i współpracującego z nimi Ludwika Jaroszyńskiego
upamiętniano w poezji, grafice, ulotkach i w podziemnej prasie. Wszystkich trzech uznano za męczenników
sprawy narodowej.
Cóż wspólnego historia nieudanego
zamachu ma z Nowym Dworem? Oczywiście pieniądze. Czy Ludwik Ryll był
synem Gutakowskiego, czy nie, utrzymywał się w znacznej mierze z tego co
mu hrabia wysyłał. Przypominamy, że
dużą część majątku rodziny stanowiło
odszkodowanie za straty poniesione
z powodu wybudowania i oblężenia
Twierdzy. Czyli młodzieniec żył i niestety pił za fundusze uzyskane z naszego miasta, gdyby nie one być może nie
przeszedłby do legendy jako najbardziej
„pechowy” polski zamachowiec.
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ANDRZEJKI

Wybory Andrzeja i Andrzejowej w ZS nr 3
TeksT I FOTO Bartosz Ciecierski

W dniach 27.11.2015 oraz 30.11.2015 w Zespole Szkół nr 3 odbyły się wybory „Andrzeja” i „Andrzejowej” 2015 zorganizowane
przez Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR). Całą imprezę poprzedził konkurs sms oraz wybory na
facebooku. Każdy głosujący mógł wybrać: „MOPRowe Tablety, Smartfony oraz cenną biżuterię”.
Głównymi prowadzącymi, organidniu 27.11.2015 odbyły się prezen- Nagrodą główną była „korona i diadem”,
tacje poszczególnych kandydatów „worek” pieniędzy oraz obiad w eksklu- zatorami i sponsorami byli Agnieszna „Andrzeja” i „Andrzejową”. Uczestni- zywnej restauracji „U Lutki i Ewy”. Roz- ka Ostrowska, Bartosz Ciecierski oraz
cy konkursu zaprezentowali się w strojach losowane zostały nagrody za konkurs sms Rada Rodziców.
wieczorowych, wiejskich i sportowych. oraz facebook. Każdy został nagrodzony.
W każdym ze stroju uczestnicy musieli
Ekskluzywny obiad odbył się w dniu
wykonać poszczególne zadania, które, jak 01.12.2015 roku. Zarówno „Andrzej”
się okazało nie były łatwe. Każda kon- jak i „Andrzejowa” byli bardzo podekskurencja była punktowana, co pozwoliło cytowani obiadem, jak i samą obsługą,
wyłonić „Andrzeja” i „Andrzejową” 2015 z której ta restauracja słynie w całej
w Zespole Szkół nr 3. „Andrzejem” zosta- okolicy Zespołu Szkół nr 3. Dziękujemy
ła Kamila Bieżuńska, a „Andrzejową” Mi- wszystkim uczniom za udział w imprechał Cieśliński. Cała impreza i wręczenie zie oraz tym, którzy pomagali w przynagród nastąpiło w dniu 30.11.2015 roku. gotowaniach i prowadzeniu wyborów.

W

Andrzejki w PP2
TeksT I FOTO B.K.

S

Dnia 30.11.2015r. w dniu imienin Andrzeja przedszkolaki z PP2 uczestniczyły w zabawach i konkursach andrzejkowych.

tarszaki losowały cyfry, które
wskazywały prezent, który dostaną
w najbliższym czasie, ustawiały buty,
śpiewały piosenki. Maluchy w takt
muzyki bawiły się w kółeczku, naśladowały ruchem słowa wesołej wyliczanki. A wszystko to w towarzystwie
gościa – Dobrej Czarodziejki, która
bawiła się z dziećmi.

MIKOŁAJKI
W

TeksT I FOTO J.O., M.Ch.

Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku.

szystkie przedszkolaki już od
samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.
Święty Mikołaj nie zawiódł, nie kazał
długo na siebie czekać. W poniedziałek,
7 grudnia br. zawitał do naszego przedszkola i rozpoczęła się świetna zabawa.
Umilał nam ją nasz przyjaciel Ricky,
którego dzieci określiły jako pomocnika
św. Mikołaja. Cała sala powitały gościa
z Dalekiej Północy głośnymi oklaskami,
co wywołało wiele radości i uśmiechu
na twarzach przedszkolaków.
Nasz niezwykły gość wręczył każde-
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Wizyta świętego Mikołaja w PP2
mu dziecku wspaniały prezent. Miłym
akcentem spotkania było wspólne zdjęcie z Mikołajem.
Dzieci długo wspominały ten dzień,
dzieliły się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, zerkały przez okno z na-

dzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego
gościa i pomachają mu na pożegnanie.
Mikołaj obiecał, że za rok do nas
wróci, a dzieci obiecały, że będą
grzeczne :)

www.nowydwormaz.pl
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Mikołajkowy czas w PP4
TeksT K.Kuczkowska FOTO M.Kaczmarek

Grudzień to ulubiony miesiąc wszystkich dzieci, bo to czas kiedy dostaje się prezenty. W oczekiwaniu jednak na ten
magiczny, wyjątkowy wieczór jakim jest wigilijna noc, wszystkie przedszkolaki odwiedza wcześniej Święty Mikołaj
z drobnymi upominkami. A po co? A po to, aby przypomnieć dzieciom o swojej życzliwości i miłości do nich. I tym razem
nie obyło się bez wielkiej mikołajkowej imprezy specjalnie przygotowanej dla naszego gościa.
grudnia w PP4 w Zespole Szkół je do poznania i przełamania nieśmiałości
w Nowym Dworze Mazowieckim wobec innych dzieci. Mogłoby się wyda– Modlin Twierdza był dniem, kiedy wać, że nasz wiekowy gość będzie miał
wszystkie przedszkolaki zamieniły się już dość. Jednak ku wielkiej naszej radości
w pomocników Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj pomógł naszym zuchom
Ubrane na czerwono z mikołajkowymi ulepić bałwankową rodzinkę, i to niespoczapkami, zwarte i gotowe oczekiwały dzianka, bez użycia śniegu, lecz w rytm
przybycia tego wyjątkowego przybysza melodii. (...) Zabaw byłoby jeszcze mnóz workiem magicznych rzeczy. Wyjąt- stwo jednak nasz przemiły gość musiał
kowy prezent mógł dostać każdy, komu odwiedzić inne dzieci. Na pamiątkę tego
udało się spełnić pewne warunki.
wyjątkowego dnia wykonano pamiątkowe
Mali pomocnicy na sali gimnastycz- zdjęcia ze Świętym Mikołajem. Dodatkonej, która stała się taneczną areną, dzielnie wo w przedszkolu czekały na nich drobne
wykonywali zadania śnieżynkowej Pani upominki od świętego gościa w półeczPauliny. Długo oczekiwany gość w asyście kach oraz wyjątkowo świąteczna aranżakrólowej śniegu – Pani Dyrektor Ireny cja poczęstunku w każdej sali.
Wiśniewskiej i śnieżynki Pani Pauliny,
Dziękujemy za przybycie, wspólną
w końcu zawitał wśród Nas. Zadowolony zabawę i z niecierpliwością czekamy na
siwy miły pan dołączył do wspólnej zaba- Ciebie za rok.
wy. Przedszkolaki zaprosiły Mikołaja do
kółeczka aby zatańczył z Nimi „Karuzelę”
oraz „Poszło dziewczę po ziele”. Następnie
najmłodsi pomocnicy nauczyli gościa tańca „Dwóm tańczyć...” oraz „Nie chce cię..”.
Jednak niech nie zmylą nikogo negatywne
tytuły piosenek, bo każda z nich nawiązu-

4

Spotkanie z Mikołajem w PP3
TeksT I FOTO Małgorzata Zawadzka

Dzień 10 grudnia przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 zapamiętają na długo . Otóż tego dnia od samego rana na wszystkie
dzieci z PP3 czekała miła niespodzianka.
zieciaki zostały zaproszone na przed- stawienie. Następnie z ogromną radością
stawienie pt ,,Kłopoty Mikołaja”. powitały Świętego Mikołaja, śpiewając
Jednak nie było to zwykłe przedstawie- mu piosenki. Każda grupa przedszkolna
nie, gdyż głównymi aktorami na scenie złożyła uroczystą obietnicę, iż kolejny
byli rodzice dzieci, uczęszczających do rok dzieciaki będą grzeczne i posłuszne.
naszego przedszkola. Ileż to było zachwy- Mikołaj przygotował dla każdego dziectu i beztroskiej radości , gdy nagle na sce- ka wspaniały prezent, który miał ukryty
nie pojawili się rodzice. Miny dzieciaków w wielkim worze. Na koniec spotkania,
bezcenne. Przedszkolaki rozpoznawały każde dziecko zrobiło sobie pamiątkowe
wśród aktorów mamy swoich kolegów zdjęcie z Mikołajem, obiecując , że czekać py ,,Teatr Rodzica” za zaangażowanie
i koleżanek. A gdy emocje opadły, dziecia- na niego będzie grzecznie cały rok.
w tę uroczystość oraz Nauczycielkom
ki z wielkim zachwytem obejrzały przedDziękujmy bardzo Rodzicom z gru- z grupy„Pingwinki”.

D

„Zabawa Mikołajkowa w PP1”
TeksT I FOTO Anna W.

W „Wesołej Jedyneczce” od kilku dni trwały przygotowania do przyjęcia długo oczekiwanego przez wszystkie dzieci gościa.
grudnia 2015 r. od samego rana wspólna zabawa i tańce z niezwykłym gowszystkim towarzyszył radosny ściem oraz jego pomocnikiem.
nastrój.
Kulminacyjnym momentem spotkaDzieci zgromadzone w jednej sali, wraz nia było wręczenie dzieciom prezentów.
ze „Śnieżynką”, poprzez śpiew i nawoływanie, sprowadziły do naszego przedszkola
Świętego Mikołaja, który obwieszczał swoje przybycie, dzwoniąc dzwoneczkami. Po
serdecznym przywitaniu rozpoczęła się

4
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Mikołajkowo i świątecznie na lekcji u pierwszaków w Twierdzy Modlin
TeksT I FOTO mgr Angelika Dąbrowska

7 grudnia 2015 r. odbyła się lekcja otwarta dla rodziców dzieci z klasy I „c” Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Modlina.
Jak zawsze można liczyć na rodziców i dziadków, którzy z radością przyjęli zaproszenie na to spotkanie.

A

oto krótka relacja:
Dzwonek, koniec przerwy i do
klasowej sali weszli zaciekawieni rodzice i dziadkowie. Rozpoczęły się zajęcia,
podczas których „pierwszaki” wykazały
się umiejętnością pracyi zabawy w grupie rówieśniczej oraz umiejętnością
klasyfikowania i grupowania poszczególnych elementów. Dzieci wspólnie
z rodzicami obejrzały również krótką
prezentację multimedialną na temat

życia świętego Mikołaja – biskupa.
Wraz z wychowawczynią przygotowały
także mikołajkową niespodziankę dla
gości w formie świątecznego tańca pt.
„Śnieżynkobzik”. Rodzice i dziadkowie
byli zachwyceni!
Punktem kulminacyjnym wspólnych
zajęć było wykonanie ozdób choinkowych
dowolną techniką plastyczną. Twórczej
pracy towarzyszyła radość tworzenia. Rodzice aktywnie uczestniczyli w tych dzia-

łaniach i wspólnie ze swoimi pociechami
wykonali przepiękne ozdoby choinkowe,
które powieszono na klasowej choince.
Zajęcia odbyły się w przyjaznej, radosnej a przede wszystkim świątecznej
atmosferze. Na spotkaniu nie zabrakło
również pani dyrektor Ewy Rudnickiej, która złożyła życzenia świąteczne
wszystkim obecnym i ich bliskim oraz
kibicowała dzieciom i ich opiekunem
we wspólnej zabawie.

Grudniowe spotkania w Publicznym Przedszkolu nr 5
TeksT I FOTO Beata Cyrankowska

Okres przedświąteczny, to wyjątkowy czas w życiu każdego człowieka- zarówno małego, jak i dużego. Grudzień w naszym Przedszkolu
obfitował w wiele spotkań, pięknych momentów, chwil pełnych wzruszeń. To był naprawdę wspaniały i niezapomniany czas!
pierwszym tygodniu grudnia dzie- lub w rodzinach zastępczych. W ramach wspaniałe Święta zarówno dla darczyńci rozmawiały o Świętym Mikołaju, podziękowania za okazane wsparcie każ- ców, jak i obdarowanych!
dzieliły się swoimi marzeniami, zwierzały da grupa otrzymała zabawkę do sali.
9 grudnia w Przedszkolu odbył się
się z tego, co chciałyby dostać pod choinW drugim tygodniu grudnia miało koncert muzyczny „O muzyce z Nokę. Była to doskonała okazja do zwrócenia miejsce równie cudowne wydarzenie. wego Orleanu”, podczas którego, przy
uwagi na to, że niestety nie wszyscy ludzie Rodzice, dzieci, dyrekcja, nauczyciele akompaniamencie jazzowych standarotrzymają wymarzone prezenty (...).
oraz pracownicy administracyjni PP5, dów, fantastycznie się bawiliśmy.
4 grudnia nadszedł długo wyczekiwa- ale także wiele osób prywatnych z całej
Oczywiście, nie mogło także zany przez wszystkich dzień – do przedszko- Polski, w ramach akcji Szlachetna Pacz- braknąć kolęd i świątecznych piosenek
la zawitał wyjątkowy gość – Święty Miko- ka, wspólnie zaangażowało się w tworze- – zarówno w polskiej, jak i angielskiej
łaj. Najpierw długo z dziećmi rozmawiał, nie świątecznego prezentu dla wybranej wersji językowej.
wspólnie z nimi śpiewał kolędy, ale znalazł potrzebującej rodziny z Nowego Dworu
11 grudnia, pierwsze cztery grupy
też czas na przeczytanie bajki, czy pamiąt- Mazowieckiego. To była prawdziwa lek- przedszkolaków miały przyjemność zakowe zdjęcia z każdym z przedszkolaków. cja dobra dla nas wszystkich, pozwoliła prezentować się na scenie w bożonaroOczywiście radości z prezentów było co się zjednoczyć, burzyć bariery, doko- dzeniowych przedstawieniach. Pozostałe
nie miara. Tego samego dnia w przed- nywać niemożliwego! W przeciągu za- pięć grup występowało tydzień później
szkolu zakończyło się zbieranie grosików ledwie tygodnia udało nam się zebrać – 18 grudnia. Po każdym z wyjątkowych
w ramach akcji „Góra grosza”. 22 grud- 1269,10 złotych, a do Przedszkola z każ- spektakli odbywały się uroczystości wiginia miało miejsce oficjalne podsumowa- dym dniem przynoszono coraz więcej lijne w salach poszczególnych grup, gdzie
nie zbiórki. Wspólnymi siłami udało się potrzebnej żywności, środków czystości dzieci, rodzice oraz nauczyciele dzielili
uzbierać aż 610,36 złotych! Pieniądze zo- oraz materiałów szkolnych.
się opłatkiem i składali sobie świąteczne
stały przekazane organizatorowi akcji, ToWspólnymi siłami udało nam się życzeni. Grudzień obfitował w spotkania
warzystwu Nasz Dom, które przeznaczy je obdarować rodzinę aż 24 paczkami z drugim człowiekiem, w dobro, w uważna pomoc dzieciom mieszkającym poza oraz kuchenką gazową, której tak bar- ność na trwającą chwilę i ludzi wokół, był
swoimi rodzinami – w domach dziecka dzo potrzebowała. To były naprawdę po prostu magiczny.

W

18

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

ŚWIĄTECZNIE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
„Jasełka” w PP4
TeksT mgr K.Kuczkowska FOTO M.Jurkiewicz

„Jest taki Dzień - bardzo ciepły choć grudniowy” - i taki dzień nastąpił w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza za sprawą przedszkolaków z grupy „PSZCZÓŁKI”.

15

grudnia dwie sale przedszkolne
w PP4 zamieniły się w zimową
scenę teatralną, na której mali aktorzy
mieli przedstawić narodziny Pana Jezusa.
Wśród widowni nie mogło oczywiście
zabraknąć rodziców i dziadków, którzy
z niecierpliwością i podekscytowaniem
czekali na występ swoich pociech.
„Pszczółki” rozpoczęły przedstawienie
uroczystym wejściem na salę. Gdy dzieci
zajęły wyznaczone miejsca głos zabrała w imieniu pana Dyrektora Zdzisława
Szmytkowskiego, pani wicedyrektor Irena Wiśniewska, która powitała gości i życzyła przyjemnego oglądania, a naszym
aktorom wspaniałego występu.
Choć przedszkolaki są jeszcze małe
i nieobyte ze sceną to jednak podczas
występu nie było widać żadnej tremy.
W sposób obrazowy i prosty przedstawiły
narodziny małego Jezuska oraz wędrówkę gości odwiedzających Maryję i Józefa
w Betlejem. A nie byli to typowi goście.
Do szopki zawitali bowiem bohaterowie
dobrze znanych bajek, które przyniosły ze
sobą charakterystyczne dary oraz morał
na życie dla każdego z nas. Zgromadzeni
goście mogli zauważyć jak wędruje Smerf,
Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Dziewczyn-

ka z Zapałkami, Czerwony Kapturek czy
Pinokio. Przed wizytą u Jezuska każdą
postać zapowiadały wcześniej Aniołki
i odpowiednia piosenka. Małe dzieciątko
w darze otrzymało m.in. zapałki, koszyk
pełen smakołyków, poziomki od Smerfa,
złoty pantofelek, pierniczki i długi nos oraz
ośle uszy. Całe przedstawienie przeplatane
było pastorałkami i kolędami w pięknym
wykonaniu dzieci przy akompaniamencie pani Małgosi. Ponieważ były to nietypowe Jasełka, dlatego wyjątkowa była
także aranżacja muzyczna. „Przybieżeli
do Betlejem” zaśpiewane i zatańczone zostało w rytmach latino z wykorzystaniem
kolorowych światełek. Wielkie wrażenie
na widowi zrobił także kolorowy taniec.
Jego efektywność podniosły świecące kule
i światełka, które doskonale było widać
w zaciemnionej sali. I w ten sposób na czas
kilku minut scena zamieniła się w migające ciemną nocą niebo. Mali artyści wznieśli się na wyżyny swoich możliwości recytatorskich, tanecznych i wokalnych za co
otrzymali ogromne brawa.
Za pięknie wystawiony spektakl artyści zostali uhonorowani nie tylko
licznymi brawami ale także smacznymi
słodkościami od pana Burmistrza Jacka

Kowalskiego, zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta pani Grażyny Nadrzyckiej oraz proboszcza Janusza Nawrockiego. Zaproszeni goście nie kryli podziwu
dla małych aktorów i ich gry aktorskiej,
a paniom wychowawczyniom gratulacji
pomysłu na „nowe” Jasełka.
Dziękujemy serdecznie za okazaną
pomoc i liczne przybycie na występ najmłodszych artystów.

Dom dla Dzieciątka – Jasełka w klasie Ia Szkoły Podstawowej nr 7 w NDM
TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk

W grudniowy, przedświąteczny wieczór, 17. grudnia sala klasy Ia zamieniła się w teatr.

U

czniowie przygotowali dla swoich
rodziców Jasełka i zaprezentowali
je wobec zgromadzonych gości. Nad całością występu czuwała wychowawczyni

p. mgr Mirosława Franczak i p. katechetka
Katarzyna Dobruk.
Na spotkaniu obecni byli rodzice
i najbliżsi dzieci. Przedstawienie jasełkowe pierwszoklasistów było bardzo piękne
i poruszyło serca publiczności. Obok tradycyjnych tekstów o Bożym Narodzeniu,
śpiewu kolęd, znalazło się miejsce na taniec ze światełkami, który o zmroku okazał się prawdziwą rewelacją.
Podkreślając świąteczny klimat spotkania nauczycielki złożyły rodzicom

życzenia, wszyscy podzielili się opłatkiem, a młodzi aktorzy obdarowali
swoich najbliższych własnoręcznie
wykonanymi prezentami.
Dziękujemy za miło spędzony
wspólnie czas!

Czego pragnie od nas Pan Jezus? Jasełka w Szkole Podstawowej nr 7
TeksT I FOTO Rafał Płocharczyk

J

Tegoroczne jasełka zorganizowano, jak co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

ednakże tym razem scenariusz przedstawienia napisali sami uczniowie,
a konkretnie dwie uczennice klasy szóstej - Aleksandra Piotrowska i Natalia
Trojanowska. Szóstoklasistki w swoim

www.nowydwormaz.pl

scenariuszu pięknie uchwyciły sens
Świąt, niezwykłych Świąt, podczas których przecież Jezus na nowo nam się
rodzi. Ale po kolei...
Przygotowania do jasełek rozpo-

częły się już na początku grudnia pod
kierunkiem p. Aliny Kosińskiej i ks.
Zbigniewa Skowyry. Dekoracje przygotowali natomiast sami uczniowie, wycinając setki gwiazd ciąg dalszy na str. 20
19
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ciąg dalszy ze str. 19 i gwiazdeczek, które
stanowiły tło tego niezwykłego wydarzenia. W przygotowania włączyli sie też inni
katecheci i niektórzy nauczyciele. Mali artyści w pięknych strojach świetnie odegrali
swoje role, pokazując co tak naprawdę
w tych Świętach jest ważne i czego oczekuje od nas Pan Jezus. To dzieciątko właśnie
narodzone oczekuje od nas prezentów, ale
nie tych materialnych, lecz zupełnie innego
rodzaju. Pragnie abyśmy swoimi dobrymi

FAKTY NOWODWORSKIE

uczynkami, które czynimy wobec innych,
mimo iż czasem sami mamy niewiele,
obdarowali Je w Jego urodziny. Przedstawieniu towarzyszyła również niezwykła
muzyka, a na gitarze akompaniowała p.
Justyna Strawa.
Na koniec życzenia złożyła p. dyrektor Irmina Bieńkowska, gratulując
również uczennicy naszej szkoły - Julii
Jakubowskiej zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie „Kartka świąteczna do

Papieża Franciszka”. Praca dziewczynki
zwyciężyła bowiem i sam Papież Franciszek tą kartkę otrzymał.

Wspólne kolędowanie w PP4
TeksT mgr K. Kuczkowska FOTO M.Juriewicz

Zanim świąteczny czas zapanuje w naszych domach 17 grudnia dyrekcja wraz z wychowawczyniami z PP4 w Modlinie
Twierdzy zaprosiła rodziców z ich pociechami na wspólne kolędowanie.

S

potkanie rozpoczęły przedszkolaki
śpiewając, pokazując i grając na instrumentach „Przybieżeli do Betlejem”.
Po uroczystym otwarciu zaprosiliśmy
do wspólnej zabawy „Zima, Zima,
Zima”, aby choć trochę poczuć klimat
nadchodzącej pory roku. Sprawdziliśmy także umiejętności gimnastyczne
gości, aby zasiąść do wspólnego kolędowania. „Cicha noc”, „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” i „Przybieżeli do Betlejem”
są kolędami znanymi chyba wszystkim

wprowadzającym w klimat nadchodzącego Boże Narodzenia. Aby nasze
wspólne spotkanie jeszcze bardziej nabrało świątecznego charakteru, rodzice ze swoimi pociechami mieli okazję
przyozdobić pierniki wg swoich gustów.
Można było zauważyć lukrowane na kolorowo pajacyki, posypane rodzynkami
i różnymi cukiereczkami dzwoneczki
czy gwiazdeczki. Każdy wypiek można
było zapakować i zabrać dla pozostałych domowników w prezencie. Jednak

na tym się nasze atrakcje nie skończyły, gdyż po zabawie w cukierników
przyszła pora na wykonywanie kartek
świątecznych. W międzyczasie podczas
porządkowania sali, naszych gości zaprosiliśmy do zabawy w „Krasnoludka” przy której było mnóstwo śmiechu.
Po sporej dawce radości i ruchu mogliśmy rozpocząć nasze artystyczne prace.
Na zakończenie wspólnych zabaw na
nasze przedszkolaki czekały prezenty
od Świętego Mikołaja.

Świąteczny konkurs plastyczny: „Szopka Bożonarodzeniowa” w SP7
TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk

W grudniu 2015 roku, w atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się konkurs
plastyczny „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” .

O

rganizatorami tego przedsięwzięcia byli katecheci na czele z ks.
Zbigniewem, a także nauczycielka Anna
Szczęsnowicz. Nad logistyką konkursu
w klasach młodszych czuwała p. Katarzyna Dobruk, zaś w klasach IV - VI p.
Alina Kosińska.
Zadaniem uczestników konkursu
było wykonanie szopki z dowolnych
materiałów plastycznych, w formie przestrzennej, przy czym nie można było
korzystać z gotowych elementów dekoracyjnych. Uczniowie, zwłaszcza młodsi
i tym razem nie zawiedli. Mimo wysoko
postawionej poprzeczki dzieci wykonały przepiękne prace, które przyciągały
uwagę swoją oryginalnością a także estetyką wykonania. Komisja miała niełatwe
zadanie i skorzystała z pomocy oraz opinii nauczycielki edukacji wczesnoszkol-
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nej p. Beaty Filipiak. P. Ania i p. Beatka
swoim fachowym okiem oceniły dzieła
uczniowskie, a laureatów wytypowano
w następujących kategoriach: klasy 0 - I;
klasy II - III. W pierwej z nich konkurs
wygrała uczennica klasy If - Hania U.;
zaś w kategorii klas I - II zwycięzcami
zostały ex eaquo dzieci z klasy IIc : Kamila W. oraz Szymon M.
Warto zaznaczyć, że wyróżnienie
otrzymała Milena M. z klasy IIg, która

wykonała bardzo ciekawą szopkę wykorzystując makaron.
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Pierniczki w PP2
TeksT I FOTO M.ch.

Przedszkolaki z PP2 rozpoczęły przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i zgodnie z tradycją upiekły pyszne świąteczne
pierniczki.
pomocą pań praca w poszczególnych w przedszkolnej kuchni. Po przedszkolu
grupach przebiegała bez trudu. Dzie- zaczął unosić się wspaniały zapach pieczoci z zaangażowaniem mieszały składniki, nych pierniczków, który wprawił młodych
wygniatały i wałkowały ciasto według ,,kucharzy” w cudowny nastrój przypomiprzygotowanych wcześniej receptur. Jed- nając, że święta zbliżają się tuż, tuż…
nak najwięcej satysfakcji sprawiło wszystGdy pierniczki były już gotowe dzieci
kim wykrawanie świątecznych kształtów przystąpiły do ich dekorowania lukrem
– choinek, gwiazdek, serduszek, aniołków i barwnymi posypkami.
przy pomocy foremek.
Zabawa była wspaniała!
Następnie słodkie ciasteczka piekły się

Z

Świąteczne spotkania w „Wesołej Jedyneczce”
TeksT I FOTO Anna W.

W „Wesołej Jedyneczce” okres przedświąteczny, to czas poznawania tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia.
est to czas radości, oczekiwania wzruszenia, patrząc na swoje pociechy
i spotkań. Przedszkolaki ze wszyst- i podziwiając zdobyte przez nich
kich grup zaprosiły swoich najbliż- umiejętności.
szych, aby poprzez swoje występy
Wzajemne życzenia i śpiewane kowprowadzić ich w magiczny czas Świąt. lędy, pozwoliły wszystkim poczuć atMali artyści z wielkim przejęciem mosferę zbliżających się świąt, pełną
wcielali się w swoje role, prezentowa- ciepła i bliskości.
li swoje umiejętności recytatorskie,
wokalne i taneczne. Rodzice nie kryli

J

Warsztaty Bożonarodzeniowe w PP3
TeksT I FOTO Elżbieta Obuchowska

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach piernika, świeżo ścięta i przystrojona choinka – te elementy budują
magiczny, świąteczny klimat.
łaśnie po to, żeby i w naszym przed- do wykonywania przydzielonych zadań.
szkolu zagościła świąteczna atmos- Rodzice odkrywali swoje talenty plafera zorganizowalyśmy dla Dzieci oraz styczne a Dzieci zamieniły się w prawRodziców warsztaty świąteczne, które od- dziwych artystów.
były się 04 grudnia w grupie „Kranale”
Wszyscy pracowali z ogromnym zapaPrzedszkole zamieniło się na mo- łem, tworząc łańcuch na choinkę, gwiazment w pracownię plastyczną, w której dy betlejemskie, bombki oraz choinkę
działo się wiele ciekawych rzeczy. Zaba- z szyszek. Rodzice aktywnie włączyli się
wy integracyjne wprowdziły wszystkich w strojenie choinki w sali zabaw ruchow radosny nastrój i uświadomiły Ro- wych oraz dekoracje świąteczną w przeddzicom jak ważna rolę pełnią wspólne szkolnej szatni.
zabawy z dzieckiem. Uczestnicy zostali
Dziękujemy wszystkim obecnym na
podzieleni na grupy, po czym przystąpili warsztatach.

W

Wigilia grupowa w PP2
TeksT I FOTO M.Ch.

Tuż przed świętami, 22 grudnia dzieci z PP2 wraz z paniami zasiadły do wigilijnego stołu.

W

tym szczególnym dniu, odświętnie ubrani rozmawialiśmy o
zwyczajach i tradycjach świątecznych
w naszych domach.
W magicznej atmosferze przedszkolaki dzieliły się opłatkiem życząc sobie nawzajem Wesołych Świąt. Na uroczyście
nakrytym stole nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw. Dzieci z ochotą smakowały barszcz, pierogi z kapustą i grzybami,
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kapustę z grochem, rybę smażoną, rybę
po grecku.
Każde spotkanie wzbogaciło wspólne
śpiewanie kolęd.
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No w y sp r zęt w O S P RW
Ochotnicza Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2015 złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o unowocześnienie
wyposażenia ratowniczego poprzez dofinansowanie
zakupu niezbędnego sprzętu dla ratownictwa wodnego.
Otrzymano na ten cel dofinansowanie (50%) w kwocie 18 000 zł, zaś pozostałą część pozyskano z posiadanych środków własnych oraz Zarządu Głównego
OSP RP.
Dotacja NFOŚiGW była przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego w postaci 4 kompletów: suchych
skafandrów nurkowych z rękawicami i kapturami,

nurkowych masek pełnotwarzowych wraz z automatami oddechowymi oraz ośmiu ubrań specjalnych
pożarniczych typu Nomex dla strażaków-ratowników.
Takie doposażenie jednostki daje duży komfort pracy
w wodach niezbyt czystych oraz w okresie zimowym
podczas działań ratowniczych na kruchym lodzie.
W roku 2013 zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. Nr 208, poz.1240 z 18.08.2011 r.)
jednostka OSP RW z Nowego Dworu uzyskała zgodę
w formie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych na
wykonywanie ratownictwa wodnego.
W związku z powyższym obecnie nowodworskie
OSP RW jest jedyną w województwie mazowieckim

jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, która posiada
tego typu uprawnienia.

Termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r. oraz wpłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych.
Uwaga na dni wolne od pracy – sobota-niedziela
w dniu 30-31 stycznia br.!!!
Burmistrz Miasta uprzejmie informuję, że w dniu
31 stycznia br. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
za 2015 r. oraz wpłaty I raty za sprzedaż napojów

alkoholowych. Proszę o zwrócenie uwagi na to,
że dzień 30 i 31 styczeń br. (sobota, niedziela) są
dniami wolnymi od pracy. Ostatnim dniem terminu składania oświadczeń o wartości sprzedaży
za 2015 r. oraz wpłaty I raty za sprzedaż napojów
alkoholowych jest piątek 29 stycznia br.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić
opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale
Spraw Obywatelskich – pok. 227
Nr tel. (22) 5122266.

P u n k t S e l e k t y w n e j Z b i ó r k i O d pa d ó w Ko m u n a l n y c h

„Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie
1 566 480,31 zł.”

Zgodnie z umową nr 0127/15/OZ/P z dnia
13-11-2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miastu
Nowy Dwór Mazowiecki udzielono pożyczki w kwocie 1 566 480,31 zł. na zadanie: „Tworzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Za pozyskane środki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) o powierzchni 5 194
m2, który mieści się przy ul. Przytorowej 7 został
utwardzony kostką, na której posadowiono wiaty
i kontenery przeznaczone na posegregowane przez
mieszkańców odpady. Utwardzony plac został uzupełniony o odwodnienie liniowe, zbiornik odparowujący z separatorem w celu zminimalizowania
wpływu na środowisko naturalne. PSZOK jest też
wyposażony w wagę samochodową i budynek dla
obsługi. Ponadto w ramach tych środków do PSZOK
zostało zakupionych czternaście nowych stalowych
kontenerów typu KP7.
Mieszkańcy, którzy zdecydują się dostarczyć odpady segregowane do PSZOK własnym transportem
będą mieli zapewniony wjazd oddzielną bramą.
Pracownik z obsługi zważy odpady i dokona ich

rejestracji. Będzie też zobowiązany do wystawienia
dokumentów potwierdzających ich odbiór i upewnienie się, że przywiózł je mieszkaniec naszego
miasta.
Prace inwestycyjne zakończono z końcem 2015 r.
złożono także niezbędne dokumenty do dokonania
odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji.

* P O D Z I Ę K O WAN I E * P O D Z I Ę K O WAN I E *
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Nowego Dworu
Mazowieckiego serdecznie dziękuje organizatorom, gwiazdom i zawodnikom VI NOWOROCZNEGO
TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI, który
odbył się 5 stycznia 2016r. w Hali
NOSiR-u. Szczególnie podziękowania składamy sponsorowi firmie „SINEVIA” jak również organizatorom:
MKS „Świt” i Burmistrzowi Nowego Dworu Maz. panu

Jackowi Kowalskiemu. Dziękujemy kibicom nowodworskim wraz z rodzinami, dzieciom, młodzieży i wszystkim
przybyłym na turniej. Z dobrowolnych wpłat do puszek
udało się zebrać 4205,34 zł. Dochód ten przeznaczony
będzie na prowadzenie w miesiącu styczniu 2016r.
dwóch placówek: Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze
Maz. przy ul. Bohaterów Modlina 77A i ul. Szkolnej 3.
Zorganizowany również będzie wyjazd – wycieczka do

Warszawy dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD z Nowego Dworu Maz. ul.
Bohaterów Modlina 77A.
Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowy Dwór Mazowiecki.

* P O D Z I Ę K O WAN I E * P O D Z I Ę K O WAN I E *
Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza, w imieniu całej społeczności Modlina Twierdzy pragnie złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wigilii
osiedlowej w Modlinie Twierdzy:
Panu Jackowi Kowalskiemu- Burmistrzowi Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki Panu Krzysztofowi Bisial22

skiemu- Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
Radnym: Pani Agnieszce Kowalskiej, Panu Andrzejowi Świdrowi, Panu Jackowi Borkowskiemu, Panu
Tomaszowi Płanecie Księdzu Januszowi Nawrockiemu- Proboszczowi Parafii Św.Barbary w Modlinie
Twierdzy Panu Eugeniuszowi Politowskiemu- Sto-

warzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego
Oddział Modlin Panu Rafałowi Szklarskiemu- Stowarzyszenie Rozwoju Modlina Twierdzy Uniwersytetowi III Wieku w Modlinie Twierdzy Stowarzyszeniu Społeczno- Oświatowego SUBSIDIUM
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
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Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędą się w następujących dniach i godzinach:
w lutym 2016 roku
Grażyna Kiljan:
• 02.02.2016 r. – w godz. 11:00 – 13:00
• 16.02.2016 r. – w godz. 10:00 – 11:00
• 25.02.2016 r. – w godz. 10:00 – 12:00
Elżbieta Kobuszewska
• 01.02.2016 r. – w godz. 16:00 – 18:00
• 10.02.2016 r.. – w godz.16:00 – 17:00
• 25.02.2016 r. – w godz. 16:00 – 18:00
Małgorzata Konieczna
• 02.02.2016 r. – w godz. 15:30 – 17:30
• 03.02.2016 r. – w godz. 09:00 – 10:00
• 04.02.2016 r. – w godz. 14:30 – 16:30
Krystyna Nasiadka
• 08.02.2016 r. – w godz. 15:00 – 17:00
• 11.02.2016 r. – w godz. 15:00 – 16:00
• 29.02.2016 r. – w godz. 15:00 – 17:00
Jadwiga Świderska
• 05.02.2016 r. – w godz. 16:00 – 18:00
• 12.02.2016 r. – w godz. 16:00 – 17:00
• 15.02.2016 r. – w godz.16:00 – 18:00

Jolanta Wiśniewska- Tarlaga
• 03.02.2016 r. – w godz. 16:15 – 17:15
• 12.02.2016 r. – w godz. 16:15 – 18:15
• 22.02.2016 r. – w godz. 16:15 – 18:15
Posiedzenia MKRPA odbędą się dnia 9 i 23.02.2016
r. o godz. 15:30. W tych dniach w godzinach 15:30
– 17:00 są dostępni wszyscy członkowie komisji
dla potrzebujących kontaktu klientów.
w marcu 2016 roku
Grażyna Kiljan:
• 01.03.2016 r. – w godz. 10:00 – 12:00
• 15.03.2016 r. – w godz. 10:00 – 11:00
• 30.03.2016 r. – w godz. 10:00 – 12:00
Elżbieta Kobuszewska
• 07.03.2016 r. – w godz. 16:00 – 18:00
• 10.03.2016 r. – w godz. 16:00 – 17:00
• 17.03.2016 r. – w godz. 16:00 – 18:00
Małgorzata Konieczna
• 01.03.2016 r. – w godz. 15:00 – 17:00

• 02.03.2016 r. – w godz. 09:15 – 10:15
• 03.03.2016 r. – w godz. 14:30 – 16:30
Krystyna Nasiadka
• 03.03.2016 r. – w godz. 15:00 – 16:00
• 10.03.2016 r. – w godz. 15:00 – 17:00
• 14.03.2016 r. – w godz. 15:00 – 17:00
Jadwiga Świderska
• 04.03.2016 r. – w godz. 16:00 – 18:00
• 18.03.2016 r. – w godz. 16:00 – 17:00
• 22.03.2016 r. – w godz.16:00 – 18:00
Jolanta Wiśniewska- Tarlaga
• 02.03.2016 r. – w godz. 16:15 – 17:15
• 11.03.2016 r. – w godz. 16:15 – 18:15
• 21.03.2016 r. – w godz. 16:15 – 18:15
Posiedzenia MKRPA odbędą się dnia 08 i 29.03.2016
r. o godz. 15:30. W tych dniach w godzinach 15:30
– 17:00 są dostępni wszyscy członkowie komisji
dla potrzebujących kontaktu klientów.

* M I G AM * M I G AM *

W Urzędzie Miejskim można porozumieć się w jęz. migowym
SPORT
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Dwa Finały i kolejny awans „Żunia” w rankingu ITF
TeksT I FOTO na podst. nowydwormaz.pl

Obiecująco rozpoczął się dla Kacpra Żuka Nowy Rok. Już 3go stycznia wybrał się z tatą, który jest również jego trenerem do
naszych południowych sąsiadów Słowaków, aby tam powalczyć o punkty do światowej tenisowej klasyfikacji juniorów ITF.
Wystąpił tam w turnieju Grade 2 „The 23rd Slovak Junior Indoor 2016”

W

grze pojedynczej nasz zawodnik miał w pierwszej rundzie
wolny los. W drugiej pokonał 6:4, 6:4
Rosjanina Sawarjana Daniłowa. Następnie wygrał po zaciętym starciu
z Rudolfsem Mednisem z Łotwy 6:2,
3:6, 6:3.W Ćwierćfinale 17to latek stoczył równie piękną walkę z Niemcem
Timem Ruehlem. Ten mecz wygrał
6:7 (3), 6:1, 7:5. W pojedynku o finał
przeciwnikiem Kacpra był Czech Filip
Duda. Wynik 7:6 (3), 6:1 dla Polaka.
Finał sędziowie wyznaczyli na godziny poranne w Niedziele 10go stycznia a rywalem Kacpra był leworęczny,
świetnie serwujący Austriak Jurij Rodionov. To było naprawdę porywające widowisko. W pierwszym secie
o ostatecznym rezultacie zadecydował
tie-break. W nim nasz tenisista przegrał 7:9. W drugim secie Rodionov
zdołał przełamać serwis Kacpra 1 raz
i wygrał 6:3.
W zmaganiach deblowych partnerem naszego zawodnika był polak Piotr
Matuszewski. W pierwszym meczu
para miała wolny los.
W drugiej nasza dwójka pokonała
czesko-polską parę Prokop-Śmietana

www.nowydwormaz.pl

6:0, 6:2. W starciu o półfinał Kacper
i Piotr wygrali 7:6 (5), 6:4 ze Słowakiem
Liską i Rodionovem. W półfinale Żuk
i Matuszewski po zaciętym starciu wyeliminowali 6:7 (5), 6:3, 10:5 Niemca
Ruehla i Brytyjczyka Storrie.
W meczu o tytuł polska para walczyła dzielnie, ale przegrała 1:6, 4:6 z czechem Dudą oraz słowakiem Kleinem.
Wspaniały występ „Żunia” dał mu
kolejny awans w rankingu ITF Juniors.
Zgodnie z najnowszym, opublikowanym 11 stycznia Kacper jest już 31 Juniorem Świata!!! Gratulujemy.

Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W sprzęt wyposaża go firma Babolat,
w odzież sportową firma Adidas. Jest
członkiem zawodowej grupy tenisowej
Warsaw Tennis Team Promotion.
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Na sportowo w nowy rok! – I turniej Sinevia Cup 2016
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, Sinevia FOTO Łukasz Ziemka, Marta Sulikowska, Jacek Kosiorek

5 stycznia w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się 6. Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego – od tego roku zwany również SINEVIA CUP. Dochód ze sprzedaży biletów i gadżetów jak
zawsze zasilił konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
odczas turnieju licznie zgromadzona
Najlepszym strzelcem został Michał
publiczność mogła podziwiać umie- Pulkowski (Legia OldBoys) – 10 goli.
jętności piłkarskie 7 drużyn. Były to:
Najlepszym zawodnikiem Piotr Orliński
– reprezentanci OldBoyów Legii War- (Dziennikarze) a najlepszym bramkaszawa m.in. Tomasz Sokołowski, Piotr rzem Michał Chapuła (Samorządowcy).
Włodarczyk, Piotr Mosór, Marcin KorPrzy dobrej zabawie, ciekawym futkuci, Michał Pulkowski;
bolu i udziale wielu znakomitych gości
– drużyna Świtu Nowy Dwór Mazo- (na trybunach zasiadł m.in. Krzysztof
wiecki, a w niej wystąpili m.in. Dariusz Diablo Włodarczyk) udało się pomóc
Zjawiński – dziś zawodnik Cracovii, Mi- chorym dzieciom z Towarzystwa Przychał Szeremet, Adam Gmitrzuk, Andrzej jaciół Dzieci z Nowego Dworu MaSazonowicz, Tomasz Reginis,
zowieckiego. Dzięki turniejowi udało
– Drużyna Michała Kucharczyka: Mi- się zebrać rekordową sumę pieniędzy
chał Kucharczyk, Paweł Dąbrosz, Łukasz 4 205 zł dla potrzebujących dzieci!
Makowski, Karol Drwęcki, Wiesław KuDla tych, którzy nie mogli przyjść
charczyk, Kamil Kube, Tomasz Michalak, Polska Telewizja Internetowa transmiAdam Liberski, Dariusz Kurpiewski;
towała relację na żywo. Skrót rozgrywek
– reprezentacja dziennikarzy, przed- można było obejrzeć również podczas
stawicieli artystów, w której zagrali m.in. wieczornych wiadomości TVP wyemitoDariusz Tuzimek i Krzysztof Głowacki wanych 5 stycznia (http://warszawa.tvp.
– aktualny mistrza świata w boksie WBC, pl/23460592/05012016) oraz na portalu
Tomasz Jachimek – znany kabareciarz futbolfejs.pl (http://futbolfejs.pl/wideo/
i Maciej Kubica;
kawal-dobrej-zabawy-i-futbolu-w– drużyna samorządowców w któ- nowym-dworze/).
rej wystąpili burmistrz Jacek KowalOrganizatorzy dziękują: firmie SINEski, przewodniczący Rady Miejskiej VIA i jej prezesowi Robertowi KościelKrzysztof Bisialski oraz Michał Chapu- nemu, która była głównym sponsorem
ła, Rafał Kleniewski, Wojciech Stecyna, turnieju, Piekarni Kołacz – Panu IreneBartosz Kujawski, Radosław Dziak, Jan uszowi Jankowskiemu, Panu SzczepaCios, Maciej Chrustowski, Grzegorz nowi Chmielowi
Zmitrowicz, Dariusz Sawicki, Jarosław i firmie Lukullus –
Miecznikowski, Patryk Drewnowski, Panu WojciechoAndrzej Drewnowski, Michał Drew- wi Szymańskiemu
nowski, Bogdan Świątek;
oraz
patronom
– SINEVIA TEAM reprezentowali medialnym: GaAdam Szabłowski, Marcin Skorupski, zecie NowodworKarol Bielec, Jakub Rzeszot, Mariusz skiej, MazowiecOkuń, Kacper Haron, Karol Duk, Ma- kiemu Gońcowi
ciej Sala, Marcin Gładki, Grzegorz Haj, Lokalnemu, TyBartosz Baczewski, Michał Dąbski;
godnikowi NoW rozgrywkach najlepiej zaprezen- wodworskiemu,
towała się drużyna Samorządowców. MKSSwit.pl PolKolejne miejsca w tabeli zajęły: Legia skiej
Telewizji
OldBoys, Dziennikarze, Świt OldBoys, Sportowej.
Kucharczyk Team, Sinevia oraz Artyści.

P
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