
FAKTY

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny

Wydanie XXVII / VII 2011

Otwarto kirkut 
str. 2, 7

Sejmik na lotnisku 
str. 2, 7

Nowodworzanin
Mistrzem Polski
str. 23



Od RedAKcji FAKTY NOWODWORSKIE XXVii/Vii 20112

Spis treści
TEMAT NUMERU

Otwarto odnowiony kirkut 2,7

Posiedzenie Sejmiku na lotnisku  2,7

WIEŚCI Z RADY 3–5

Przedwakacyjne informacje 3

Cudze chwalicie swego nie znacie 4

Radni w terenie  5

Z życia osiedla Modlin Twierdza  5

WIEŚCI Z POWIATU 6

TEMAT NUMERU CD. 7

WYDARZENIA 8–12

Konkurs na esej rozstrzygniety 8

W subregionie będzie bezpieczniej 9

Piknik na zakończenie inwestycji 9

Nowodworskie Inspiracje  

Teatralne  10–11

Prezentacja w NOK Trzeci Krok 12

Mała Królewna 12

Marta Tokar najlepsza  12

EDUKACJA 13–15

Aktywny Dzień Dziecka 13

Piotruś Pan i Kapitan Hak w SP 7 14

Morskie opowieści 15

Ziemia to wyspa zielona 15

Czwórka na zielonej szkole 16

Zielona szkoła w Serwach 16

OGŁOSZENIA  

I INFORMACJE 17, 26

NASZE MIASTO  18–19

Wycieczka WTZ TPD 18

Zakończenie roku w NCA Tęcza 19

Sukces „Szuwarka” 19

SPORT  20–25

O dwa punkty od złota 20

Młodzi tenisiści na Dniu Dziecka  21

W Twierdzy grały UKS-y 21

Piłkarski turniej w Twierdzy 22

Sukces Reduty w Leoncinie 22

Mistrzostwo Polski  

dla nowodworzanina 23

Bezcenne doświadczenie 24

Mrągowski Finał Siatkówki  

Plażowej 25

Od Burmistrza

AdreS redAkcji: 
Urząd Miejski 
ul. Zakroczymska 30, pok. 414
05-100 Nowy dwór Mazowiecki
tel./fax 22 775 55 57
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
internet: www.nowydwormaz.pl

redAktOr NAcZelNA:  
Aneta Pielach-Pierścieniak
PrOjekt i dtP: Pracownia c&c,  
www.pracowniacc.pl
FOtO NA OkŁAdce: 
PZ StUdiO
drUk:  
reGiS sp. z o.o.

redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane 
teksty i informacje. redakcja zastrzega sobie 
prawo skracania i redagowania tekstów. 

TemAT numeRu

ambasady Stanów Zjednoczonych i Izraela, 
radni, dyrektorzy szkół nowodworskich, pro-
boszczowie tutejszych parafii. Obecne było też 
liczne grono przedstawicieli narodu żydowskie-
go przybyłych na tę okazję całymi rodzinami 
ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Australii. 
Modlitwę na cmentarzu poprowadził Naczelny 
Rabin w Polsce Michael Schudrich. 

lipcowych „Faktów” wypełni czas oczekiwania 
na słońce. 
W tym numerze, zgodnie z obietnicą z ubiegłego 
miesiąca, trochę materiałów, które musieliśmy 
przełożyć w publikacji. Oprócz tego informacje 
z lotniska – w Temacie Numeru piszemy o ko-
misji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
która odbyła się w Modlinie. Ponadto relacja 
z uroczystości otwarcia odnowionego cmenta-
rza żydowskiego i odsłonięcia Pomnika ku czci 
Nowodworskich Żydów. Te jak i towarzyszące 
im wydarzenia odbyły się w połowie lipca. 
 Wewnątrz numeru także o rozstrzygniętym 
konkursie na esej o tolerancji i dialogu, pozy-
skanych środkach na zakup sprzętu dla OSP, re-
lacje z wydarzeń kulturalnych i szkolnych oraz 
jak zawsze bogaty dział Sport. 
Życzę przyjemnego czytania, a dla planujących 
urlop w sierpniu – duuuuuuuuużo słońca!Wakacje w pełni. Niestety jak dotych-

czas pogoda nas nie rozpieszcza, 
dlatego mam nadzieję, że lektura 

4 lipca 2011 r. w Porcie Lotniczym Warszawa 
Modlin odbyło się połączone posiedzenie dwóch 
komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego: 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktu-
ry i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji 
Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospoda-
rowania Przestrzennego. W posiedzeniu komisji 
uczestniczył też Przewodniczący Regionu Ma-
zowieckiego Platformy Obywatelskiej Andrzej 
Halicki. 
Wybór miejsca obrad nie był przypadkowy, 
bowiem tematem spotkania był rozwój infra-
struktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu.  
Port w Modlinie to najpoważniejsza tego typu 
inwestycja w województwie mazowieckim, a za-
razem pierwsze od kilku dziesięcioleci  lotnisko 
powstające nieomal od podstaw w naszym kraju. 
Jest to też pierwsze lotnisko, którego współwła-
ścicielem jest samorząd województwa mazo-
wieckiego. 

TeksT i FoTo NA POdSt. www.MOdliNAirPOrt.Pl

Posiedzenie Sejmiku Woj. Mazowieckiego

Po wielu miesiącach prac budowlanych i po-
rządkowych, w czwartek 14 lipca otwarty zo-
stał odnowiony cmentarz żydowski. Podczas 
uroczystości odsłonięto także składający się 
z wydobytych z ziemi macew obelisk upamięt-
niający nowodworskich Żydów. 
W uroczystościach na cmentarzu uczestniczy-
li Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego 
Jacek Kowalski, jego zastępcy, reprezentanci 

Otwarto odnowiony kirkut

więcej na str. 7 

więcej na str. 7 

TeksT ANetA PielAch-PierścieNiAk FoTo UrZąd MiejSki

Burmistrz miasta jAcek kOwAlSki
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–  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
zamiany nieruchomości gruntowych położo-
nych w Nowym Dworze Mazowieckim,

–  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości stanowiącej własność gminy-miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Lipowa),

–  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny nieruchomości będącej własnością 
Skarbu Państwa (dz. nr 4/12),

–  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny nieruchomości będącej własnością 
Skarbu Państwa (dz. nr 4/6),

–  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny nieruchomości będącej własnością 
Skarbu Państwa (dz. nr 4/11),

–  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny nieruchomości będącej własnością 
Skarbu Państwa (ul. Obwodowa),

–  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie-
ruchomości stanowiących własność gminy- 
-miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Słowac-
kiego),

–  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowa-
nia kandydatów na ławników. 

Ze wszystkimi uchwałami można zapoznać się 
na www.bip.nowydwormaz.pl. 

Zbliżające się wakacje były wiodącym te-
matem czerwcowego posiedzenia Rady 
Miejskiej. Radni zajęli się kwestią przy-

gotowania terenów rekreacyjnych do okresu 
wakacyjnego, form wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, stanu kąpielisk na brzegach Narwi 
i Wisły, głównie w zakresie ich bezpieczeństwa. 
Zadawali szereg pytań dotyczących ubezpiecze-
nia uczestników akcji Lato z NOK i Lato z NO-
SiR, proponowali uzupełnienie oferty zajęć o te 
na basenie. Interesowali się też kwestią bezpie-
czeństwa na nowodworskich kąpieliskach. Za 
bardzo ważną uznali informację o ogromnym 
niebezpieczeństwie jakie płynie z kąpieli na pla-
ży w Modlinie. Bliskość mostu sprawia, że prąd 
rzeki w tym miejscu jest bardzo szybki i każdy 
kąpiący się w tym miejscu naraża swoje życie. 
W świetle nowych przepisów dot. kąpielisk, pły-
wanie w tym miejscu jest zabronione.  
Na początku sesji miał miejsce miły akcent – 
burmistrz i przewodniczący Rady wręczyli 
podziękowania: Zdzisławowi Szmytkowskie-
mu – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Modli-
nie Twierdzy z okazji 25-lecia pracy na tym 
stanowisku oraz Januszowi Dąbrowskiemu – 
Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

z okazji zakończenia inwestycji pn. Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków Południe. Inwestycja re-
alizowana była ze środków europejskich. 
W czasie obrad radni podjęli następujące 
uchwały:
–  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 
lata 2011–2020, 

–  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011, 

–  w sprawie ustalenia wysokości opłat za ko-
rzystanie z pływalni przy Nowodworskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, 

–  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania 
z pływalni przy Nowodworskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, 

–  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność gminy- 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Wojska 
Polskiego),

–  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 
gminę-miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie-
ruchomości stanowiącej własność osób fi-
zycznych  (ul. Bohaterów Modlina 79),

Przedwakacyjne informacje
TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk 

21 czerwca odbyła się iX sesja rady Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim. Obrady poprowadził 
Przewodniczący krzysztof Bisialski. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie miasta  
do sezonu wakacyjnego.
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Od wielu lat miasto Nowy Dwór Ma-
zowiecki współpracuje z władzami 
samorządowymi miast bliźniaczych: 

niemieckim  Niederorschel i litewskim Elektrenai.
Zgodnie z przyjętym zwyczajem z okazji Dni 
Nowego Dworu Mazowieckiego mamy przy-
jemność gościć przybyłe na zaproszenie władz 
samorządowych naszego miasta, delegacje sa-
morządowców z Niemiec i Litwy.
Tak też było i w tym roku.
Na czas dwudniowego pobytu ułożono tak 
program, aby goście mogli zapoznać się z bie-
żącym funkcjonowaniem miasta, mieć moż-
liwość porównania zmian jakie zaszły od ich 
pobytu w 2009 roku oraz aktywnie uczestniczyć 
w Dniach Nowego Dworu Mazowieckiego.
Z tej okazji, wraz z grupą radnych, miałem przy-
jemność towarzyszenia zaproszonym w prezen-
tacji osiągnięć naszego miasta.
Rozpoczęliśmy od pokazania funkcjonowania 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Pan Krzysztof Borowski – Dyrektor NOK, 
przedstawił historię budowy obiektu, następ-
nie oprowadził gości po salach i pracowniach 
dydaktycznych. Goście mieli okazję obejrzenia 
wystawy malarskiej, prac plastycznych oraz roz-
mowy z dziećmi biorącymi udział w przedsta-
wieniu lalkowym.    
Nowodworski Ośrodek Kultury wywarł na 
zwiedzających ogromne pozytywne wrażenie. 
Gratulacjom nie było końca, a słowa zachwytu 
i podziwu padały na każdym kroku.
Jako radni byliśmy z tych opinii dumni, bo to 
przecież ogromna zasługa Rady Miejskiej.
Podobnie było na placu budowy Lotniska Modlin.
Tempo prac zaskoczyło zwiedzających. Do 
przedstawicielki Poru Lotniczego Modlin kie-
rowano wiele pytań o szczegóły związane z bu-
dową terminalu, organizacją dowozu pasażerów, 
funkcjonowaniem kolei i innych środków komu-
nikacji. Przedstawicielka odpowiadała rzeczowo 
i konkretnie.

cudze chwalicie, swego nie znacie!

Z wielkim entuzjazmem zaprosiła samorządow-
ców do przylotu w 2012 roku na nowoczesne lot-
nisko w Modlinie. Zaproszenie zostało przyjęte.
Kolejny etap zwiedzania to Cmentarz Forteczny 
w Modlinie Twierdzy.
Przewodniczka, Pani Elżbieta Wiercińska 
zapoznała gości z historią cmentarza, losami 
żołnierzy poległych w  czasie I i II wojny świa-
towej.
Goście z Niemiec szczególnie interesowali się 
częścią cmentarza, na której są pochowani żoł-
nierze niemieccy. Po chwili głębokiej zadumy 
złożono wiązanki kwiatów na odświętnie przy-
gotowanym miejscu pochówku.
Z cmentarza udaliśmy się na Osiedle Modlin 
Twierdza.
W  Zespole  Szkół przy ul. Bema 312, goście 
zapoznali się z 25-leciem pracy na stanowisku 
dyrektora szkoły – Pana Zdzisława Szmytkow-
skiego, odwiedzili nowo wybudowane boisko 
sportowe „Orlik” oraz budowę hali sportowej.
W Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 
Modlin – Dyrektor Pan Władysław Wyruch za-
poznał przybyłych z historią Twierdzy Modlin, 
obroną Modlina w 1939 roku oraz zaprezentował 
unikalne zbiory muzealne.
Pobyt w muzeum wywarł pozytywne wrażenie 
na przybyłych.
Swoje zadowolenie uwiecznili wpisem do Księgi 
Pamiątkowej.
W czasie przejazdu wyremontowanymi ulicami 
osiedla Modlin Twierdza zaproszeni mieli oka-
zję podziwiać zadbane budynki wspólnot miesz-
kaniowych, place zabaw dla dzieci, niezwykle 
kolorowe tereny zielone otaczające budynki 
mieszkalne.
Uwieńczeniem pobytu była możliwość obejrze-
nia panoramy Twierdzy Modlin z tarasu wido-
kowego na Wieży Tatarskiej. Przepiękne o tej 
porze roku rozlewiska Wisły i Narwi, majesta-
tyczny wygląd starego spichlerza, największe-
go w Europie bloku koszarowego, kolorowego 

TeksT i FoTo rAdNY wŁOdZiMierZ OlekSiAk

w  promieniach słońca osiedla wywarło niesa-
mowite wrażenie na zwiedzających.
Mam nadzieję, że doznane wrażenia na długo 
pozostaną w  ich pamięci. 
Jako radni byliśmy dumni z podziękowań skła-
danych na nasze ręce za możliwość poznania 
historii Twierdzy Modlin, zauważalnego na 
każdym kroku rozwoju miasta oraz olbrzymich 
zmian, jakie zaszły w ostatnich dwóch latach.
I tu nasuwa się pewna refleksja. W częstych roz-
mowach z mieszkańcami naszego miasta jako 
radny słyszę, że nic się tu nie robi, nie widać 
żadnych pozytywnych zmian na lepsze.
Po wizycie samorządowców z Niemiec i Litwy, 
ich opinii o naszym mieście,  wypada odpowie-
dzieć niezadowolonym mieszkańcom Nowego 
Dworu Mazowieckiego, że „cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. 

Ps. Dzień wcześniej samorządowcy z Niemiec 
i Litwy mieli okazję zwiedzania miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki. Odwiedzili placówki oświa-
towe, zapoznali się z funkcjonowaniem zmoder-
nizowanej oczyszczalni ścieków, spacerowali po 
nowym parku miejskim, uczestniczyli w prezen-
tacji nowego basenu miejskiego i szeregu innych 
nowych inwestycji. Wrażenia podobne jak z po-
bytu na terenie Twierdzy Modlin. Jest O,key!
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W  ostatnim czasie radni miejscy 
uczestniczyli w wielu uroczysto-
ściach na terenie miasta. Większość 

z nich brała udział w akademiach z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego. 
W lipcu w mieście odbyły się dwa wydarzenia 
– otwarcie odnowionego kirkutu i odsłonięcie 
Pomnika ku czci Nowodworskich Żydów oraz 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Letnich Mazowsze 2011. Na naszym terenie 
rozegrane były biegi na orientację. Na obu tych 

Radni w terenie
TeksT rAdA MiejSkA FoTo UrZąd MiejSki

wydarzeniach nie zabrakło miejskich radnych. 
Na ceremonii otwarcia Olimpiady Radę repre-
zentowali Wiceprzewodniczący Bogdan Jezior-
ski, Karol Bielec i Włodzimierz Oleksiak. 
Radni towarzyszyli także przybyłym na uro-
czystości Żydom w wycieczce po nowodwor-
skich judaicach. Radni na czele z Przewodni-
czącym Rady Krzysztofem Bisialskim obecni 
byli też na panelu historycznym poświęconym 
historii nowodworskich Żydów i ich związków 
z miastem. 

Wakacje powoli zbliżają się ku poło-
wie. Pogoda nie rozpieszcza, jednak 
mieszkańcy na brak urozmaicenia 

czasu nie mogą narzekać. Młodzież w  pełni ko-
rzysta ze szkolnego Orlika, rozgrywając mecze 
piłkarskie , nieco starsi i dorośli brak możliwo-
ści korzystania z kąpieli rzecznej, uzupełniają 
wyjazdami na nowo otwarty basen miejski lub 
uczestniczą w bardzo interesujących impre-
zach kulturalnych organizowanych przez No-
wodworski Ośrodek Kultury. Ku zadowoleniu 

Z  życia osiedla Modlin Twierdza
TeksT i FoTo PrZewOdNicZącY ZArZądU OSiedlA Nr 6 wŁOdZiMierZ OlekSiAk

mieszkańców w środę gościliśmy uczestników 
54. Wyścigu Dookoła Mazowsza. Dzięki przy-
chylności organizatorów oraz władz miasta 
mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia 
w imprezie o wysokiej randze sportowej. Na 
bardzo dobrze przygotowanych ulicach osiedla 
odbył się start oraz zakończenie pierwszego 
etapu. Honory gospodarza terenu pełnili radni 
miejscy. Sygnał do startu dał radny Włodzi-
mierz Oleksiak, natomiast na mecie zwycięz-
ców dekorował Przewodniczący Rady Miej-
skiej – Krzysztof Bisialski.
Zainteresowanie wyścigiem, pomimo ciągle 
padającego deszczu, było bardzo duże. Wi-
dzowie mieli możliwość zobaczenia z bliska 
byłych i obecnych reprezentantów Polski. Bar-
dzo dobrze prezentowała się grupa BDC Team 
w szeregach której znajduje się bardzo dobry 
kolarz, mieszkaniec Modlina Twierdzy – Łu-
kasz Ziemka. 
Impreza była bardzo dobrze zorganizowana pod 
względem sportowym, a dzięki obecności wie-
lu ekip zagranicznych i transmisji telewizyjnej 
promowała zalety Twierdzy Modlin i Nowego 
Dworu Mazowieckiego.

rAdNi NA OtwArciU kirkUtU OtwArcie OliMPiAdY – Od lewej rAdNi: Bielec, 
OlekSiAk i jeZiOrSki

rAdNA NAdrZYckA ślAdAMi jUdAiców

PrZewOdNicZącY k. BiSiAlSki NA PANelU 
hiStOrYcZNYM
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Szanowni 
Państwo

Wakacje to 
okres wy-
poczynku 

zarówno dla dzieci 
i młodzieży szkol-
nej, jak i dla pra-
cowników różnych 
sektorów naszej gos- 
podarki. Ważne jest, 
aby nasze wyjazdy 

i pobyty były bezpieczne i wolne od nieszczę-
śliwych wypadków. Szczególnie powinniśmy 
zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
szkolnej wypoczywających na koloniach, obo-
zach, rajdach i wycieczkach, a także w miejscu 
zamieszkania. Aby uchronić się przed niebezpie-
czeństwem i jego negatywnymi następstwami, 
warto przypomnieć sobie czego należy się wy-
strzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby 
wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko 
pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. 
W tym numerze „Faktów” informujemy o wyróż-
nieniu szpitala powiatowego, bezpłatnych bada-
niach mammograficznych i wynikach matur.

Bezpłatna 
mammografia

Wyniki matur 2011 
szkół powiatowych

Biuro rzeczy 
znalezionych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim informuje: 
Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie 

Powiatu Nowodworskiego i nie wiesz gdzie szu-
kać sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, któ-
re mieści się w budynku Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiec-
ka 10, I p. pok. 1 b. 

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane 
są do przechowania rzeczy znalezione za wyjąt-
kiem:
•  rzeczy znalezionych w budynkach publicznych 

albo innych budynkach, w pomieszczeniach 
otwartych dla publiczności oraz rzeczy zna-
lezionych w środkach transportu publiczne-
go – wówczas znalazca obowiązany  jest oddać 
rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub 
pomieszczenia bądź zarządcy środka transpor-
tu publicznego,

•  sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumen-
tu wojskowego, broni, amunicji, materiałów 
wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, 
dowodów osobistych, paszportów i innych do-
kumentów podróży, które należy zgłosić do naj-
bliższego posterunku policji.

Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wy-
pełniają krótki formularz, który  jest potwierdze-
niem przyjęcia znaleziska. 
Druk formularza jest dostępny:
•  na stronie www.nowodworski.pl
•  w Punkcie Podawczym Starostwa. 
Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłasza-
jące się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą 
określić:

Osiemnastego czerwca 2011 roku Samo-
dzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze 

Mazowieckim otrzymał Certyfikat ,,Rzetelni  
w Ochronie Zdrowia”. Certyfikat ten, przyzna-
wany jest zakładom opieki zdrowotnej, które na 
każdym etapie działania kierują się etyką, pro-
fesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością 
zarządzania w sektorze medycznym.

Do matury w 5 szkołach prowadzonych 
przez powiat nowodworski przystąpiło 
342 uczniów, którzy ukończyli szkołę 

w roku szkolnym 2010/2011. Egzamin maturalny 
zdało 262 uczniów, co stanowi 76,6% (w kraju 
zdało 75,5%). W poszczególnych typach szkół 
wyniki są następujące:
–  licea ogólnokształcące: na 188 uczniów zdało 

172 – 91,5% (w kraju 86%),
–  licea 0rofilowane: na 23 uczniów zdało  

14 – 60,9% (w kraju 50%),
–  technika: na 131 uczniów zdało 76 – 58%  

(w kraju 63%).
Ogółem matury nie zdało 27 uczniów, co stanowi 
7,9% (w kraju 7%). 53 uczniów będzie miało moż-
liwość zdania matury 23 sierpnia br. Są to osoby, 
które nie zaliczyły jednego przedmiotu. Dominu-
je tu matematyka, bo aż 42 uczniów ma poprawki 
z tego przedmiotu.

starosta krZYSZtOF kAPUStA

TeksT i FoTo wAldeMAr MAjchrZAk

TeksT i FoTo ZdZiSŁAw rAcki

Z przyjemnością informujemy, że w Przy-
chodni Specjalistycznej w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 

7 została uruchomiona pracownia mammogra-
ficzna.
Zapraszamy serdecznie na bezpłatne badania 
profilaktyczne wszystkie panie w wieku 50–69 
lat (bez skierowania) w każdy piątek od godziny 
14.00.
Zapisy pod numerem telefonu:
22 775-20-37
bądź osobiście w Przychodni.

Certyfikat „Rzetelni  
w Ochronie Zdrowia”
TeksT i FoTo w. MAjchrZAk

•  jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać 
rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki 
szczególne,

•  przedstawić dowody stwierdzające posiadanie 
zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmio-
tu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis 
widocznych środków zużycia).

Rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych przecho-
wuje się przez okres 2 lat. Po tym czasie przecho-
dzą na własność Skarbu Państwa. 
Adres: Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Mazowiecka 10, I piętro, pokój 1 b 
tel. (22) 775 36 79 w. 128
godziny pracy Biura: poniedziałek–piątek od 8:00 
do  16:00. 
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Kwestia odrestaurowania zniszczonego 
w czasie okupacji i po II wojnie świa-
towej cmentarza żydowskiego powró-

ciła do Nowego Dworu w 2008 roku. Wówczas 
potomkowie rodzin Kieliszek, Shaked i Wluka, 
wspólnie z władzami miasta podjęli wysiłki na 
rzecz ochrony cmentarza, przywrócenia godno-
ści pochowanym tu Żydom i zapewnienia stałego 
świadectwa ich życia w naszym mieście. 
Podczas czwartkowych uroczystości odsłonięty 
został także pamiątkowy obelisk poświęcony 
pamięci nowodworskich Żydów. Podstawą jego 
budowy były wydobyte z nowodworskich ulic 
macewy, użyte w czasie wojny przez hitlerow-
ców jako podwaliny dróg. 

Za rok o tej porze lotnisko będzie już go-
towe do działań operacyjnych, nic więc 
dziwnego, że stan prac, szczególnie  in-

teresował zebranych.  Radni mieli okazję poznać 
techniczne i finansowe aspekty inwestycji, a tak-
że naocznie przekonać się, jak dalece zaawanso-
wane są  roboty modernizacyjne drogi startowej 
oraz budowa terminalu pasażerskiego.  Rów-
nolegle prowadzonych jest  kilkanaście innych, 
nieco mniej spektakularnych, ale niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania lotniska, 
inwestycji, takich jak: remonty budynków, bu-
dowa dróg i parkingów, instalacja pomocy na-
wigacyjnych, układanie sieci wodno-kanaliza-
cyjnych i telekomunikacyjnych, zakupy sprzętu 
itd.  Łączny koszt inwestycji to około 300 mln 
zł. Lotnisko będzie przygotowane do obsługi ok. 
1,8 mln pasażerów rocznie (ok. 24 tys. operacji 
lotniczych rocznie).   

Otwarcie cmentarza i obelisku były częścią 
dwudniowych uroczystości. Dzień wcześniej, 
13 lipca, w Nowodworskim Ośrodku Kultury 
odbył się panel historyczny poświęcony hi-
storii nowodworskich Żydów i ich związków 
z miastem. Okolicznościowy referat połączony 
z prezentacją multimedialną wygłosiła p. Maria 
Możdżyńska. W czasie panelu rozdane zostały 
także nagrody w Konkursie Na Esej o Toleran-
cji i Dialogu. 
Goście z zagranicy odbyli też wycieczkę po 
nowodworskich judaicach, zwiedzali Twierdzę 
Modlin, lotnisko i Fort III w Pomiechówku. 
Uroczystość przebiegała w podniosłej i wzrusza-
jącej atmosferze.

Otwarto odnowiony kirkut

Posiedzenie Sejmiku Woj. Mazowieckiego

TeksT ANetA PielAch-PierścieNiAk FoTo UrZąd MiejSki

TeksT i FoTo NA POdSt. www.MOdliNAirPOrt.Pl

cD. ze str. 2 

cD. ze str. 2 
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Rozstrzygnięty został ogłoszony w czerw-
cu br. Konkurs na Esej o Tolerancji 
i Dialogu. Jury wyłoniło trzech zwycięz-

ców. Nagrody otrzymali zarówno autorzy prac, 
jak i szkoły do których uczęszczają. 
Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół nr 
2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jego ad-
resatem była młodzież szkół nowodworskich. 
Patronat honorowy nad Konkursem objęli: 
Pan John Kerr i Pani Ingrid Lee – fundatorzy 
nagród, reprezentujący Nowy Dwór Jewish 
Memorial Foundation – oraz Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego.                                                                           

Na Konkurs wpłynęły 32 prace w tym 13 
z gimnazjów i 19 ze szkół ponadgimnazjal-
nych. Zgodnie z Regulaminem Konkursu  
w  Komisji oceniającej eseje zasiedli nauczy-
ciele przedmiotów humanistycznych ze szkół 
Nowego Dworu. Decyzją Komisji z dnia 20 
czerwca 2011 najwyżej zostały ocenione pra-
ce następujących uczniów:
Bartosz Cheda – Publiczne Gimnazjum nr 2 
w Nowym Dworze Mazowieckim – Nagroda 
Główna,
Wojciech Filipiak – Liceum Ogólnokształcą-
ce w Nowym Dworze Mazowieckim – I na-

groda w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych,
Agata  Tomaszewska – Publiczne Gimna-
zjum nr 4 w Modlinie Twierdzy – I nagroda 
w kategorii gimnazjów.

Wręczenie nagród odbyło się 13 lipca w siedzi-
bie NOK-u podczas Panelu Historycznego pre-
zentującego historię Żydów na ziemiach nowo-
dworskich. Wręczali je p. Zew Shaked i p. John 
Kerr – przedstawiciele Fundacji NDJFM. Swój 
esej odczytał Bartosz Cheda, za co od publicz-
ności otrzymał brawa na stojąco. 

TeksT OrGANiZAtOr kONkUrSU  ZeSPóŁ  SZkóŁ Nr 2 FoTo UrZąd MiejSki  

KonKurs NA eSej 
O tOlerANcji 
rozstrzygnięty



Sto dwadzieścia gmin wzbogaci się w sumie 
o: 15 samochodów pożarniczych, 4 łodzie 
płaskodenne, 15 zestawów hydraulicznych 

narzędzi ratowniczych, motopompy, piły do beto-
nu i stali, agregaty prądotwórcze, zestawy oświe-
tleniowe i inny specjalistyczny sprzęt. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego przeznaczył na 
ten cel ponad 1,2 mln zł. Marszałek Adam Stru-
zik podkreślił, że strażacy-ochotnicy, zrzeszeni 
na Mazowszu w ponad 1900 jednostkach, mają 
istotny wpływ na ochronę życia i mienia miesz-
kańców regionu. Ze względu na trudny i niebez-

pieczny charakter ich pracy bardzo ważne jest, 
by sprzęt, którego używają do swoich działań 
był nowoczesny i w pełni przystosowany do po-
trzeb. Przypomniał, że Samorządowy Program 
Wsparcia OSP działa na Mazowszu już czwarty 
rok, a jego najważniejszym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa zarówno mieszkańców regionu, 
jak i niosących im pomoc strażaków.
– Program Wsparcia Ochotniczych Straży Po-
żarnych cieszy się dużym zainteresowaniem 
mazowieckich strażaków i niewątpliwie jest dla 
nich dużą pomocą. W tym roku wpłynęło do 

nas aż 709 wniosków. Zdecydowaliśmy, że te-
gorocznym priorytetem będzie pomoc dla gmin 
powodziowych i dla gmin, które pomagały przy 
usuwaniu skutków powodzi. Dlatego wsparcie 
otrzyma w sumie 358 jednostek OSP. Przezna-
czyliśmy na ten cel 5 mln zł – zaznaczył Wice-
marszałek Marcin Kierwiński. Wśród gmin, któ-
re otrzymały dofinansowanie znalazł się Nowy 
Dwór Mazowiecki. W imieniu miasta umowę 
podpisał Burmistrz Jacek Kowalski, Skarbnik 
Anna Palczowska i Prezes OSP Bogdan Mar-
kowski.
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14 lipca br. w Nowym dworze Mazowieckim podpisano umowy na dofinansowanie 
zakupu samochodów i sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z subregionu 
okołowarszawskiego. Sygnatariuszami umów byli Marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Marcin 
kierwiński oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z okołowarszawskich gmin. 

TeksT dOrOtA ŁUcjA cichOckA FoTo SŁAwOMir rOBAkiewicZ UM ŁOMiANki 

W subregionie okołowarszawskim  
będzie bezpieczniej

Wartość prac prowadzonych przez Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji to 
ponad 31. mln złotych z czego ok. 15 

mln. pochodziło ze środków unijnych. Projekt 
był dofinansowany z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko” osi priorytetowa I Gospodarka 
wodno-ściekowa na lata 2007–2013.
W ramach inwestycji przeprowadzono m.in. na-
prawę wyeksploatowanych urządzeń technolo-
gicznych i zmodernizowano istniejące obiekty. 
Rozbudowano istniejącą, liniową infrastruktu-
rę wodno-kanalizacyjną oraz zmodernizowano 
mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ście-
ków. W ramach inwestycji rozbudowano ciąg 

gospodarki osadowej wraz z wapnowaniem 
osadu, wymieniono sieć i instalację elektryczną 
oraz wyposażenie mechaniczne ciągów oczysz-
czania. Zakres prac objął także przywrócenie 
do pracy pierwszego ciągu technologicznego 
oczyszczalni oraz zmniejszenie jej uciążliwości 
poprzez hermetyzację i dezodoryzację pom-
powni ścieków. Po modernizacji wydajność 
oczyszczalni wyniesie ponad 2 800 m sześc. 
na dobę. Dzięki inwestycji świeżym powie-
trzem odetchną mieszkańcy Osiedla Młodych 
– zniwelowano nieprzyjemny zapach, który był 
uciążliwy dla mieszkańców. 
Oczyszczalnia będzie teraz spełniała wymogi 
i standardy przewidziane dla tego typu obiektów. 

W piątek 3 czerwca na terenach przyległych do 
ZWiK odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. 
Na dzieci czekały urządzenia zabawowe, tram-
poliny, dmuchańce - skakańce, dom strachu, 
rodeo. Organizowane były konkursy i zabawy, 
rozdawana była wata cukrowa. Czas umilały 
występy na scenie, na której prezentowali się 
m.in. podopieczni NCA Tęcza. 
Atrakcją wieczoru były fontanny wodne. W or-
ganizację pikniku włączył się Urząd Miejski. 
Ponadto, Zakład zorganizował Dzień Otwar-
ty. Każdy chętny mógł wejść na teren Zakładu 
i na własne oczy zobaczyć efekty prac. To była 
niepowtarzalna okazja zobaczyć oczyszczalnię 
ścieków z bliska.

6 miesięcy przed umownym terminem zakończona 
została modernizacja  oczyszczalni ścieków 
„Południe” w Nowym dworze Mazowieckim. 
w piątek 3 czerwca na zakończenie inwestycji 
odbył się na terenie przyległym do oczyszczalni 
piknik z okazji dnia dziecka. chętni mogli też 
obejrzeć efekty prac podczas dnia Otwartego.

TeksT ANetA PielAch-PierścieNiAk FoTo SkANSkA, ANetA PielAch-PierścieNiAk

Piknik 
na zakończenie 
inwestycji
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Zamierzeniem przeglądu jest upowszech-
nianie teatralnych działań dzieci i mło-
dzieży, wymiana doświadczeń i rozwi-

janie umiejętności twórczych. Jurorami byli 
rówieśnicy ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Oceniali: treść spektaklu, umiejętności 
aktorskie, scenografię, muzykę i ogólny wyraz 
artystyczny. 
Jako pierwsza wystąpiła grupa ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w spektaklu pt: „Iskierka”. Dzieci 
w wieku 7–9 lat opowiedziały edukacyjną hi-
storię o zagrożeniu pożarowym i niewłaściwym 
zachowaniu w lesie. Młodzi aktorzy na scenie 
NOK stworzyli prawdziwy las z jego miesz-
kańcami, a przesłanie spektaklu uświadomiło 
nam wszystkim kruchość i delikatność leśnego 

środowiska. Opiekunem i reżyserem grupy była 
Izabella Ryńska-Pieluchowska.
Kolejna prezentacja, ze Szkoły Podstawowej nr 4, 
nosiła tytuł „Bogowie Olimpijscy we współcze-
sności”. Była to kabaretowa opowieść o ich za-
gubieniu w naszej rzeczywistości i wynikających 
z tego żartobliwych sytuacjach, gdzie Pandora 
przyznaje się do „namieszania” przy tworzeniu 
naszej nowej reformy oświatowej. Pochwała 
dla wykonawczyni mądrej i aktualnej piosenki 
o modelkach. Autorem i reżyserem spektaklu 
była Anna Kamińska. 
Szkoła Podstawowa nr 5 zaproponowała zabawną 
przeróbkę bajki o Panu Twardowskim pt.: „Rzym 
– czyli o tym jak Klaudylla diabła przechytrzyła”. 
Główną bohaterką jest uczennica, która pokona-

ła diabła, każąc mu uczyć się matematyki i wy-
trzymać przez rok z panią od tego przedmiotu, co 
okazało się zadaniem niewykonalnym nawet dla 
czarta. Druga warstwa spektaklu to świetna satyra 
na szkolne życie i negatywne wzorce. Przedsta-
wienie wyreżyserowała Jolanta Szczepanowska.
Decyzją kolegów i koleżanek, w kategorii te-
atrzyków ze szkół podstawowych ZŁOTY NIT 
przypadł spektaklowi pt: „Bogowie Olimpijscy 
we współczesności” przygotowanemu przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 .
W kategorii teatrów ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, jako pierwsze obej-
rzeliśmy przedstawienie przygotowane przez 
uczniów z Zespołu Szkól Nr 2 pt.: „Zakochana 
dwójka’’. Młodzież w pięknych strojach kabare-

13 czerwca 2011 roku Nowodworskim Ośrodkiem kultury zawładnęły szkolne grupy teatralne, które wzięły udział 
w  przeglądzie pt.: NOwOdwOrSkie iNSPirAcje teAtrAlNe, czyli N i t.

Nowodworskie 
Inspiracje Teatralne
przegląd szkolnych grup teatralnych
TeksT i FoTo NOk 
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towymi tekstami opowiadała o życiu w naszym 
mieście na przestrzeni minionego wieku. Tłem 
do tej retrospektywy były wyjątkowe, orygi-
nalne i historyczne zdjęcia z Nowego Dworu 
Mazowieckiego Scenariusz i reżyserię tego 
przedstawienia przygotowały panie Renata Ja-
strzębska i Maria Możdżyńska.
Następny spektakl nosił tytuł „W imię miło-
ści’’ stworzony przez uczniów z  Publicznego 
Gimnazjum nr 1. Była to komedia romantycz-
na z wątkiem kryminalnym. Niezrozumiałe 
intencje powodują lawinę zdarzeń, a parodia 

polskich i zagranicznych seriali wniosła wątek 
komiczny. Specjalne brawa dla roli Amorka, 
który z wielkim poświęceniem odgrywał swo-
ją rolę powodując salwy śmiechu. Reżyserem 
i opiekunem grupy była Monika Graczyk.
Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 
zaprezentowali dowolną adaptację sztuki  
W. Szekspira pt.: „Romeo i Julia historia nieco 
inna’’. Była to liryczna opowieść o miłości, ale 
otoczona współczesnym językiem i  zachowa-
niami środowiska młodzieżowego. Spektakl 
udowodnił jeszcze raz jak bystrymi obserwa-

torami jest młode pokolenie i  jak potrafi kpić 
z samych siebie. Opiekunem grupy i reżyserem 
spektaklu była Małgorzata Pawełas.
Werdyktem rówieśników ze szkół ponadpodsta-
wowych ZŁOTY NIT otrzymało przedstawie-
nie pt.: „W imię miłości’’ przygotowane przez 
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1.
Mamy nadzieję, że zapewnienia o spotkaniu 
w przyszłym roku nie były tylko grzecznościo-
wymi formułkami, ale potwierdzeniem słusz-
ności naszych działań i dobrej zabawy podczas 
I  NIT-u.
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Już po raz trzeci 11 czerwca 2011 r., dzieci 
i młodzież zrzeszone w sekcjach artystycz-
nych Nowodworskiego Ośrodka Kultury  

zaprezentowały swoje umiejętności przed naj-
lepszą widownią jaką można sobie wyobrazić, 
bo złożoną z rodziców, dziadków, przyjaciół, 
kolegów i koleżanek, a więc bardzo sprzyjają-
cą i życzliwą wobec prezentujących się wyko-
nawców. A na estradzie bywało różnie, stres 
powodował chwilową „zaćmę” – wypadał więc 
z pamięci fragment tekstu czy nutka. Ale były 
to tylko epizody. To nic, i tak gorące oklaski od 
publiczności przywracały wiarę w siebie i pre-
zentacja toczyła się dalej. Generalnie wyraźnie 
rysowały się  duże postępy wśród uczniów gry 

TeksT i FoTo NOk

Prezentacja w NOK
Trzeci Krok

na instrumentach, coraz swobodniej poczynali 
sobie na estradzie  wokaliści,  przerażone nie-
obecnością opiekuna młode tancerki, również 
dały z siebie wszystko. Biorąc pod uwagę fakt, 
że nasi artyści mieli  po 6, 7, 8, 9 lat, to kolejne 
artystyczne spotkanie amatorów możemy zali-
czyć do niezwykle udanych. Była także i starsza 
młodzież, ale nastolatkowie to już „starzy wy-
jadacze” i na estradzie szło im już dużo łatwiej. 
Wszyscy obecni na imprezie, a więc instrukto-
rzy, wykonawcy, rodzice i wszyscy widzowie 
usatysfakcjonowani opuszczali Nowodworski 
Ośrodek Kultury. Po przerwie wakacyjnej zno-
wu wrócą do ciężkich ćwiczeń, a w grudniu zo-
baczymy się na kolejnym Przeglądzie.

Historia o Królewnie Lulince, rycerzach, 
złej wróżce i smoku cierpiącym na atak 
czkawki przerodziła się w kabaretowo- 

-farsową zabawę w wykonaniu Anny i Andrzeja 
Musiał. Aktorzy, doskonale wyczuleni na  dzie-
cięcą wrażliwość, bardzo  łatwo nawiązali kon-
takt z najmłodszą publicznością, a że mieli coś 
do zaproponowania także dorosłym widzom, 
wszyscy bawili się doskonale, biorąc aktywny 
udział w przedstawieniu wcielali się w różnorod-
ne role: rycerzy, stracha na wróble, sówki i po-
mocnika rozbójnika (ta rola świetnie odegrana 
przez jedną z mam).Salwy śmiechu wywoływało 
pojawienie się złej wróżki, która ciągle śpiewała 
jakie to ma zgrabne nóżki, rewelacyjnie zagra-

TeksT i FoTo NOk

TeksT i FoTo MichAŁ dUdek

Mała Królewna
postaw na przyjaźń

Marta Tokar  
najlepsza 
w Otwocku

Nowodworskie Centrum Artystyczne 
„Tęcza” zalicza kolejne sukcesy. Po 
dniach Wieliszewa i festiwalu piosenki 

Muszelki Wigier 2011 zorganizowanych w Su-
wałkach, przyszedł czas na VIII Mazowiecki 
Konkurs Piosenki Polskiej pod nazwą „Otwoc-
kie Spotkania z Piosenką 2011”. Nie mogło być 
inaczej! 
Zwyciężczynią pierwszej nagrody okazała się 
Marta Tokar, która z utworem z repertuaru 
Edyty Geppert „To nic, że to sen” okazała się 
najlepsza. Sukces zawdzięczamy świetne-
mu szlifowi wokalnemu danemu przez Panią 
Agnieszkę Sztabnik z NCA „Tęcza”. 
Serdecznie Gratulujemy!!!

nej przez Pana Andrzeja Musiała. Nawet smok 
cierpiący z powodu czkawki wzbudzał uśmiech 
i chęć pomocy, którą zresztą, od głównej boha-
terki, otrzymał. Bajkowo-kolorowy spektakl 
uświadomił nam wszystkim, ile znaczy przy-
jaźń w naszym wcale niebajkowym życiu. Para 
warszawskich aktorów wykonała humorystycz-
ny, żywiołowy i interaktywny spektakl, który 
z pełną odpowiedzialnością można zalecić jako 
terapię na smutne i deszczowe dni z zaleceniem 
oglądania w dużej ilości. 
Zapraszamy na kolejne terapie, które dzięki 
współpracy z firmą MODEL Opakowania od-
bywają się w soboty o godz. 10:00 w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury.  

radosny śmiech i bardzo dobre samopoczucie to efekt oglądania spektaklu  
pt.: „MAŁA królewNA”, który odbył się w Nowodworskim Ośrodku kultury   
18 czerwca 2011 roku, w ramach cyklu Poranek z teatrem.  
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Uroczystość rozpoczęło przedstawienie 
dla dzieci „Poplątanie z pomieszaniem” 
przygotowane pod kierunkiem pań A. 

Dryblak i B. Dalgiewicz. W role aktorów wcie-
liły się dzieci z klasy II d ze swoimi rodzicami. 
Wokalnie wspomagali ich uczniowie z klasy III 
c. Przedstawienie bardzo się wszystkim podo-
bało. Świadczyło o tym zachowanie widowni 
podczas oglądania oraz ogromne brawa po 
spektaklu. Dziękujemy wszystkim występują-
cym, a przede wszystkim rodzicom klasy II d. 
Oprócz przedstawienia wystawionego z okazji 
Dnia Dziecka było kilka niespodzianek: życze-
nia złożone przez Panią Wicedyrektor Małgo-
rzatę Kozioł i słodkie upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców. 
Po przyjemnościach wizualnych i smakowych 
przyszła pora na część warsztatową. 
W każdej sali odbywały się piętnastominutowe 
warsztaty, które – pod kierunkiem wychowaw-
czyń – poprowadziły dzieci dla dzieci.
I tak, w sali numer 4 pod kierunkiem pani  
D. Sińczuk, a potem K. Dobrzyńskiej odbyły się 
zabawy słowno-muzyczne. Sale 9 i 106 serwo-
wały „ucztę” matematyczną, bo odbywały się 
tam gry karciane i bączek matematyczny pod 
kierunkiem pań M. Kuleszy, E. Gościmskiej 
i M. Franczak.
W sali 101 dzieci miały do czynienia z „magią”, 
ponieważ panie B. Dalgiewicz i M. Bujakowska 
– dzięki dramie – przenosiły razem z dziećmi 
uczestników warsztatów w różne ciekawe miej-
sca, zdarzenia i sytuacje.
Sala 102 fundowała dzieciom warsztat z arte-
terapii pod kierunkiem pań A. Lodzik i W. To-
maszewskiej. Jeśli ktoś miał mało ruchu, to po 
warsztacie u II a i II d na pewno już nie narzekał. 
Obie klasy drugie pod kierunkiem pań B. Filipiak 
i A. Dryblak uczyły swoich młodszych i starszych 
kolegów wesołych, ruchowo-słownych zabaw.  
Po przeprowadzeniu rozmów z niektórymi 
dziećmi okazało się, że najbardziej podobały 
się warsztaty: gra w palanta (klasa II e z p. D. 
Przygodą), tablica interaktywna (klasa III a z p. 
A. Warchoł) i warsztat wspólne malowanie 
(klas II b, I d z paniami G. Duch i M. Dopiera-
łą) – tak przynajmniej wypowiadały się dzieci 
z klasy II d. 
Nad wszystkim czuwała pani koordynator im-
prezy A. Dryblak, która dziękuje wszystkim 
Paniom, Dzieciom i raz jeszcze Rodzicom za 
„mega” zaangażowanie, wykazanie się dużą 
dawką cierpliwości i wytrzymałości. I mimo, 
że dzieci były zmęczone, zwłaszcza te, które 
prowadziły warsztaty – to jednak ten dzień 
dla większości będzie przywoływał przyjemne 
wspomnienia.
Podziękowania należą się również gościom z ze-
wnątrz, ponieważ na kilka warsztatów przyszli 
do nas sąsiedzi, tzn. dzieci z przedszkola ze 
swoimi wychowawcami. 
Podsumowaniem dnia może być zdanie jakie 
wykrzyczało jedno dziecko, zbiegając do szat-
ni: „To był najlepszy Dzień Dziecka!”. 

TeksT i FoTo MichAŁ dUdek

TeksT i FoTo A. drYBlAk

Aktywny dzień dziecka
1 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego miał nietypowy charakter. Z okazji dnia dziecka 
odbył się dzień twórczości i Aktywności dziecięcej, połączony z dniem otwartym dla  dzieci i rodziców. 
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tego jeszcze nie było. 16 czerwca 2011 roku Szkoła Podstawowa nr 7 została opanowana przez piratów. 
w napaści przewodził im, znany ze swego czarnego charakteru, wąsów i brody, sławny kapitan hak.

Piotruś Pan i Kapitan Hak 
w SP nr 7TeksT MAriUSZ dUdek FoTo MichAŁ dUdek 

Wyposażeni w statek piracki i wiel-
kąąąąąą armatę, złoczyńcy zajęli 
salę forum wraz z gronem ponad 

200 dzieci. Na szczęście zamiast oddziału an-
tyterrorystycznego policji, w obronie dzieci 
stanął Piotruś Pan z Dzwoneczkiem Leśnym. 

Uwolnił porwanych, przejął statek piracki 
i doprowadził całą opowieść do jej szczęśli-
wego końca. Piraci uciekli, a Kapitan Hak 
wpadł w ręce słynnego Krokodyla „Tik-Taka”. 
Publiczność szalała z radości, a nauczycielki 
nie mogły opanować łez szczęścia. Wszystko 

to za sprawą rodziców klasy IIa, którzy już po 
raz drugi zamienili się w aktorów i zagrali dla 
dzieci sztukę „Piotruś Pan”.
Przygotowania do występów rozpoczęli 4 
miesiące wcześniej, kiedy dokonali podziału 
na role i wykonali pierwsze elementy sceno-
grafii. Kierowała nimi Pani Beata Filipiak, 
która poświęcając swój prywatny czas, przez 
kolejne tygodnie prowadziła ich przez mean-
dry sztuki aktorskiej. I trzeba przyznać zro-
biła to fenomenalnie. Rodzice zagrali wspa-
niale, za co otrzymali niekończący się aplauz 
młodej publiczności. W projekcie uczestni-
czyli również sponsorzy, którzy zaopatrzyli 
aktorów w stroje sceniczne (wypożyczalnia 
Renaty Radzikowskiej z Modlina Starego) 
oraz wykonali za darmo elementy sceno-
grafii (Pan Tobiasz Sokalski i Pan Marian 
Dudek). Im należą się szczególne podzięko-
wania!
Pozostaje pytanie co za rok… Na pytanie za-
dane przez Panią Dyrektor „Co dzieci chcia-
łyby zobaczyć” padła odpowiedź,  że „Pira-
tów z Karaibów”. Ku zdziwieniu wszystkich 
rodzice-aktorzy nie zaprzeczyli, więc należy 
żywić nadzieję, że za rok nas nie zawiodą 
i zamiast Kapitana Haka ujrzymy Kapitana 
Jacka Sparrowa. Trzymamy kciuki!
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Marynarze wypłynęli w rejs po Bał-
tyku, a w tej wyprawie towarzy-
szyły im piosenki o morzu. Załoga 

„Wilków Morskich” przeżyła groźną burzę, 
spotkała wieloryba – tatę Marty, który został 
ich przewodnikiem i obiecał bezpiecznie do-
prowadzić statek do portu.
Nad wszystkim czuwał Neptun – król morza, 
czyli tata Majki, któremu towarzyszyła ławica 
złotych rybek: Majka, Marta i Zuzia oraz mor-
ski stwór, czyli Kuba.
,,Na plaży fajnie jest” śpiewała Majka Jeżow-
ska, a wszyscy na czele z superbosmanem – 
Oliwią zaprezentowali układ taneczny.
Niekończące się brawa ze strony publiczności 
oraz słowa uznania p. dyr. A. Pindel były do-
wodem na to, że dzieci osiągnęły sukces.
Wspaniała morska scenografia – statek, a na 
żaglach portrety wszystkich dzieci, dodała 
uroku przedstawieniu, a piosenka ,,Dzisiaj 
popłyniemy daleko” pozwoliła rozpocząć 
morską wyprawę.
,,Kropelki” pożegnały przedszkole, by po wa-
kacjach stanąć na progu klasy pierwszej i roz-
począć nową, ciekawą drogę życia.
Życzymy Wam samych sukcesów i prawdzi-
wych przyjaciół, którzy służyć Wam będą 
pomocą.
Jesteśmy z Was dumne!

TeksT i FoTo NAUcZYcielki Gr. Vii ,,krOPelki” PP 5

Morskie opowieści
dnia 16 czerwca 2011 dzieci z gr. Vii integracyjnej ,,kropelki” z PP 5 wyruszyły w morską podróż pod dowództwem 
kapitana – taty Zuzi. Zaprosiły wszystkich zebranych gości do przeżycia wielkiej, morskiej przygody. 

Udowodniły, iż rozumieją, że od nich 
zależy w dużej mierze byt na Ziemi. 
Świadomość ekologiczna dzieci prze-

jawiła się w ich pracach twórczych: wystawie 
plastycznej i przedstawieniu teatralnym pod 
hasłem ,,ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA”.
Ekologiczna inscenizacja, w której wystąpiły 
rośliny, zwierzęta i dzieci była wyrazem wiel-
kiej wrażliwości na piękno przyrody, dużej 
odpowiedzialności za jej wygląd i szacunku 
dla świata, który nas otacza.
Przedszkolaki zaprosiły na swoje występy 
wszystkie przedszkolaki, dzieci z kl. ,,0”,  
kl. I i II integracyjnej oraz kl. I d z SP 7 oraz 
swoich rodziców.
Otrzymały gromkie brawa i słowa pełne 
uznania 

TeksT i FoTo wYchOwAwcZYNie

Ziemia to wyspa zielona
dzieci z grup integracyjnych iV ,,tygryski” i Vii ,,kropelki” Publicznego 
Przedszkola nr 5 na Osuiedlu Młodych to prawdziwi przyjaciele przyrody. 
Przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć ekologicznych. 
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W  dniach 6–9 czerwca 2011 r. byli-
śmy w Junoszynie nieopodal Ste-
gny. Mieszkaliśmy w pięknym ho-

telu. Zachwycił nas stojący przed budynkiem 
basen, w którym często się pluskaliśmy.
Codziennie chodziliśmy na plażę moczyć 
stopy. Byliśmy w rezerwacie kormoranów, 
ptaków, które swoimi odchodami strasznie 
niszczą lasy. Odwiedziliśmy hodowlę strusi. 
Najodważniejsi z nas karmili je z ręki. Wi-
dzieliśmy też pasiekę i kosztowaliśmy pysz-
nego miodu. Na Helu poszliśmy do fokarium 
oglądać wyczyny tych wodnych akrobatów. 
Potem większość z nas kupiła sobie pluszo-
wą foczkę. Trzeciego dnia o godzinie 20.00 
odbyła się dyskoteka, której dziewczynki 
nie mogły się już doczekać. Czwartego dnia 
o godz. 7.50 pakowaliśmy walizki i po śniada-
niu udaliśmy się w drogę powrotną. Po drodze 
w Tczewie byliśmy w „Fabryce sztuk”. Oglą-
daliśmy piękne prace wykonane przez niepeł-
nosprawnych i tworzyliśmy makiety „Dolina 
Wisły”. W „Akademii Wilków Morskich” 
uczyliśmy się szanty i węzłów żeglarskich. 
Potem w autokarze układaliśmy piosenkę 
o Zielonej Szkole. 
BYŁO SUPER!!! 

TeksT i FoTo NAtAliA GrędZiSZewSkA, UcZeNNicA klASY 3 A SP 4

Czwórka na zielonej szkole
w dniach 6–9 czerwca 2011 r. uczniowie klasy 3 a ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Modlinie twierdzy byli na Zielonej 
Szkole w junoszynie. Swoje wrażenia z wyjazdu przesłała nam jedna z uczestniczek – Natalia Grędziszewska.

Wycieczka trwała 5 dni. Na ogrom-
nym, ogrodzonym terenie czuliśmy 
się bezpiecznie i bardzo swobodnie. 

Mimo porannej pobudki (7.00 rano) i późnej 
pory snu nie byliśmy zmęczeni. Zaraz po śnia-
daniu odbywały się pierwsze zajęcia, między 
innymi: pływanie łódką, strzelanie z łuku, 
turniej gier, nauka o owadach i zwierzętach 

TeksT i FoTo BArtŁOMiej dUcki Z klASY ii d SZkOŁY POdStAwOwej Nr 7

Zielona Szkoła  w Serwach
relacja ucznia klasy II Bartłomieja Duckiego
Zielona Szkoła to świetna zabawa, nauka oraz integracja szkół i klas. Niedawno moja klasa, czyli ii d oraz klasy  
ii a i ii e (SP 7 – przyp. red.) były na takiej Zielonej Szkole. wyruszyliśmy do miejscowości Serwy położonej  
w samym centrum Puszczy Augustowskiej.

zamieszkujących las. Popołudniami spędzali-
śmy czas również bardzo aktywnie: graliśmy 
w gry świata, np.: „Kubę”, „Palanta”, wspina-
liśmy się po ściance wspinaczkowej, mieliśmy 
zajęcia w „Małpim Gaju” oraz wycieczkę 
rowerową. Wieczorami bawiliśmy się przy 
świetle ogniska, piekliśmy kiełbaski, śpie-
waliśmy piosenki, graliśmy w gry, np.: „Fla-

gi”, a także tańczyliśmy na dyskotece. Jednej 
nocy odbyła się gra terenowa, w której były do 
wykonania przeróżne, trudne zadania. Przed 
snem, w piżamach, słuchaliśmy legend, które 
czytały nam nasze panie. Wszystkie zajęcia 
prowadzone były pod okiem doświadczonych 
instruktorów i pedagogów. W doskonale przy-
gotowanych pomieszczeniach używaliśmy 
specjalnego sprzętu, np.: mikroskopu. Wszyst-
kie lekcje były bardzo ciekawe i pouczające. 
Dowiedzieliśmy się nowych i interesujących 
rzeczy na temat przyrody i otaczającego nas 
świata, a przy okazji super się bawiliśmy. Po-
nieważ byliśmy podzieleni na kilkuosobowe 
pokoje mogliśmy się lepiej poznać i zintegro-
wać. Całość wycieczki dopełniały doskonale 
przygotowane posiłki, które wspominam do 
dzisiaj. Chciałbym bardzo gorąco zachęcić 
wszystkie klasy i ich nauczycieli do skorzy-
stania z takiej formy spędzenia wycieczki, po-
nieważ uważam, że Zielona Szkoła uczy nas 
samodzielności, zaradności i współdziałania 
w grupie. Takie umiejętności są bardzo ważne 
i przydadzą nam się w dorosłym życiu. 
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Ministerstwo Gospodarki realizuje projekt pn. Cen-
tralna Ewidencja i Informacja o Działalności Go-
spodarczej (CEIDG). Jego celem jest umożliwienie 
ewidencjonowania osób prowadzących działalność 
gospodarczą drogą elektroniczną. System teleinfor-
matyczny CEIDG umożliwi przedsiębiorcom reje-
strację działalności gospodarczej on-line, za pośred-
nictwem gminy lub samodzielnie. 
Konieczna aktualizacja danych Od 1 lipca 2011 r. 
organy ewidencyjne przekazują wnioski o wpis 
do CEIDG. Gminy zobowiązane są przekazać do  
CEIDG wszystkie wcześniejsze wpisy do 31 grud-
nia 2011 r. Obecnie Urząd Miejski prowadzi ak-
tualizację wpisów przedsiębiorców uzupełniając 
dane o numer: NIP, PESEL, PKD. Prosimy o zgło-
szenie się osób wpisanych do ewidencji działal-

Uwaga przedsiębiorcy

od 1 lipca 2011 r. ruszyła elektroniczna baza 
przedsiębiorców prowadzona przez ministra 
Gospodarki, tj. centralna ewidencja i infor-
macja o Działalności Gospodarczej (ceiDG).
Oznacza to, że od 1 lipca 2011 r. każdy przed-
siębiorca może zarejestrować działalność 
gospodarczą przez Internet posługując się 
formularzem CEIDG–1 Wniosek o Wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej.
Te korzystne dla przedsiębiorców zmiany wy-
nikają m.in. z nowelizacji ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej opublikowanej 
w ustawie z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie 
ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 
131, poz. 764).
Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć 
działalność gospodarczą składając wniosek 
o wpis do CEIDG przez Internet, musi posia-
dać kwalifikowany podpis elektroniczny, we-
ryfikowany za pomocą kwalifikowanego cer-
tyfikatu albo posiadać podpis potwierdzony 
profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna plat-
forma usług administracji publicznej).

ności gospodarczej z zaświadczeniem wydanym 
przed 01.01.2008 r. 
Nieuzupełnienie wpisu grozi konsekwencją wykre-
ślenia z ewidencji działalności gospodarczej.
Aktualizacja danych nie podlega opłacie.
Stosowne wyjaśnienia oraz druki do pobrania do-
stępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim: http:/bip.nowy-
dwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=817 
lub pod nr tel.: 22 5122266 (pok. 227).
Wpis do ewidencji CEIDG musi zawierać następu-
jące dane:
–  firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile 

taki posiada; 
–  numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, 

o ile taki posiada; 
–  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki 

posiada; 

–  informacja o obywatelstwie polskim przedsiębior-
cy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach 
przedsiębiorcy;

–  oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres 
do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod któ-
rym jest wykonywana działalność gospodarcza, 
a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza 
miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca 
wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został 
utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami ko-
dowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędo-
wym podziału terytorialnego kraju;

–  adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz 
jego strony internetowej, o ile takie posiada; 

–  data rozpoczęcia wykonywania działalności go-
spodarczej; 

–  określenie przedmiotów wykonywanej działalności go-
spodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją (PKD- 2007).

Program zajęć:

01.08.2011 r. poniedziałek. 9.30–10.30 rozpo-
częcie akcji, zapoznanie z regulaminem zajęć, 
10.30–14.00 do wyboru: gry i zabawy świetli-
cowe, bilard, tenis stołowy, piłka nożna. 
02.08.2011 r. wtorek. 9.00–14.00 gry i za-
bawy świetlicowe, tenis stołowy, tenis 
ziemny, piłka nożna, piłka siatkowa. Turniej 
bilardowy.
03.08.2011 r. środa. 9.00–14.00 gry i zabawy 
świetlicowe, bilard, tenis stołowy, tenis ziemny, 
piłka nożna halowa, koszykówka. 
04.08.2011 r. czwartek. 9.00–14.00 gry i zaba-
wy świetlicowe, bilard, tenis stołowy, piłka noż-
na, piłka siatkowa. Turniej piłki nożnej halowej 
(dr. 5 osób). 
05.08.2011 r. piątek. 9.00–14.00 gry i zabawy 
świetlicowe, bilard, tenis stołowy, tenis ziemny, 
piłka nożna halowa, koszykówka. 

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePU-
AP to nowa forma autoryzacji osoby fizycznej 
i potwierdzenia tożsamości w systemach 
e-administracji. Jest bezpłatną alternatywą 
dla podpisu elektronicznego, weryfikowane-
go za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
Zaletą profilu zaufanego ePUAP oprócz tego, 
że jest on bezpłatny, jest też jego bezpieczeń-
stwo i prostota w obsłudze. Właścicielem 
platformy ePUAP jest Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Aby podpisać się profilem zaufanym ePUAP 
należy złożyć wniosek o nadanie profilu za-
ufanego na stronie internetowej www.epuap.
gov.pl
Następnie, w celu zweryfikowania wniosku 
o profil zaufany należy udać się do wybra-
nego punktu potwierdzającego z dowodem 
osobistym lub paszportem w terminie 14 dni 
od daty złożenia wniosku. Punktami potwier-
dzającymi profil zaufany użytkownika jest 
Konsul, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Wo-
jewoda i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Formularz wniosku CEIDG-1 oraz szczegóło-
wa instrukcja wypełnienia wniosku znajduje 

się na stronie internetowej Ministerstwa Go-
spodarki www.mg.gov.pl/node/13280 
Wniosek o wpis do CEIDG może być również 
złożony na formularzu CEIDG- 1  w wybra-
nym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy 
osobiście, opatrzonym własnoręcznym pod-
pisem wnioskodawcy lub wysłany listem po-
leconym, opatrzonym własnoręcznym podpi-
sem wnioskodawcy, którego własnoręczność 
poświadczona jest przez notariusza.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ca-
łością przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. 
Dz. U. 2010 Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), 
a w szczególności z Rozdziałem 3 dot. Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz z najnowszymi zmianami 
zawartymi w Dz. U. z 2011 r.  Nr 131, poz. 764.
Więcej informacji na temat CEIDG moż-
na znaleźć na stronach www.mg.gov.pl, 
www.firma.gov.pl,  www.ceidg.gov.pl 
W przypadku pytań i wątpliwości pomocą 
służą pracownicy Wydziału Spraw Obywatel-
skich pod nr tel: (22)  5122266  lub osobiście 
w pok. 227.

08.08.2011 r. poniedziałek. 9.00–14.00 bilard, 
gry świetlicowe, piłka siatkowa, koszykówka. 
Turniej tenisa stołowego.
09.08.2011 r. wtorek. 9.00–14.00 gry i zabawy 
świetlicowe, bilard, tenis stołowy, koszykówka, 
piłka siatkowa, piłka nożna.
10.08.2011 r. środa. 9.00–14.00 do wyboru: 
bilard, tenis stołowy, piłka nożna, tenis ziemny, 
gry świetlicowe. Turniej piłki siatkowej.
11.08.2011 r. czwartek. 9.00–14.00 bilard, tenis 
stołowy, tenis ziemny, koszykówka, pilka siat-
kowa, piłka nożna, gry i zabawy świetlicowe.
12.08.2011 r. piątek. 9.00–14.00 bilard, tenis 
stołowy,piłka nożna, koszykówka, gry świetli-
cowe. Turniej tenisa ziemnego.
16.08.2011 r. wtorek. 9.00–14.00 bilard, tenis 
stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka siatko-
wa, gry świetlicowe.
17.08.2011 r. środa. 9.00–14.00 piłka nożna, 
pilka siatkowa, tenis ziemny, tenis stołowy, 

bilard. Turniej piłki nożnej na boisku (dr. 6 
osób).
18.08.2011 r. czwartek. 9.00–14.00  bilard, pił-
ka nożna, tenis stołowy, gry świetlicowe. 
19.08.2011 r. piątek. 9.00–12.00 koszykówka, 
piłka siatkowa, piłka nożna, gry świetlicowe. 
12.30 – 13.30 zakończenie Akcji.
Opiekę nad uczestnikami akcji sprawować 
będą trenerzy i instruktorzy zatrudnieni w No-
wodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Uczestnicy akcji otrzymają codzienny poczęstu-
nek (pączek lub drożdżówka, napój chłodzący).
Zwycięzcy poszczególnych zawodów otrzy-
mają medale i dyplomy. 
Uczestnicy muszą posiadać zgodę prawnych 
opiekunów na udział w naszej imprezie, oraz 
jednocześnie bezwarunkowo przestrzegać re-
gulaminów obowiązujących na terenie NOSiR. 
Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków.

Plan akcji „ wakacje z nosir-em” w ramach akcji „ Lato w mieście”
01.08.2011r. – 19.08.2011 r.

Obiekty sportowe Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66
Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 9.00–14.00 od poniedziałku do piątku. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.
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Program wycieczki był bardzo bogaty. 
W drodze do Przemyśla zatrzymali-
śmy się na zwiedzanie historycznego 
kompleksu zamkowego w Łańcucie. 

Przemierzając zabytkowe komnaty byliśmy 
oczarowani pięknem wyposażenia, architek-
turą oraz klimatem wnętrz. Ogrody zamko-
we urzekły nas bogactwem gatunków drzew, 
roślin, kwiatów.  W zamkowej wozowni po-
dziwialiśmy piękne powozy, bogato zdobną 
uprząż, obrazy Kossaka, trofea myśliwskie. 
Ze zwiedzania zabytkowego kompleksu wy-
szliśmy pod wrażeniem wartości historycznej 
i kulturowej. Następnie udaliśmy się do hote-
lu Belferek w Przemyślu gdzie czekała na nas 
pani przewodnik Krystyna. Pierwszy dzień 
zwieńczyliśmy zwiedzaniem okolic hotelu, 
ważnych punktów miasta z piękną nastrojową 
starówką. 
Głównym punktem drugiego dnia wycieczki 
był jednodniowy wyjazd poza granice nasze-
go państwa do Lwowa. Przekraczanie grani-
cy z Ukrainą budziło wiele różnych emocji. 
Lwów zaskoczył nas swojskością. Na każdym 
kroku dotykaliśmy śladów polskości. W to-
warzystwie doświadczonej pani przewodnik 
zwiedzaliśmy zabytki świadczące o  trudnej 
przeszłości i dawnej świetności historycznego 
Lwowa. Ważnym punktem podczas pobytu we 
Lwowie było zwiedzanie cmentarza Łyczakow-
skiego z ważnym dla Polaków miejscem pa-
mięci – kwaterą Orląt. Przemierzając cmentarz 

oddaliśmy cześć spoczywającym tam rodakom: 
Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej oraz 
autorowi „Katechizmu Polskiego Dziecka” Ta-
deuszowi Bełzie. Wspólnie wyrecytowaliśmy 
ten wzniosły utwór patriotyczny. Nawiedzając 
kwaterę Orląt złożyliśmy przywieziony z kraju 
wieniec wdzięczności. W zadumie odtwarzali-
śmy okoliczności i tło historyczne tego tragicz-
nego zdarzenia. Trzeciego dnia naszej wyciecz-
ki zwiedzaliśmy Kalwarię Pacławską, zamek 
w Krasiczynie, ogród botaniczny w Bolestra-
szycach – „Arboretum”. W trakcie zwiedzania 
podziwialiśmy panoramę pogórza karpackiego. 
Widoki zapierały dech w piersiach. Dzień po-
wrotu dostarczył nowych przeżyć. Zatrzymali-
śmy się na zwiedzanie z przewodnikiem zabyt-
kowego Zamościa. Podziwialiśmy unikatowy 
w skali światowej rynek, wysłuchaliśmy hejna-
łu z wieży ratuszowej, zajrzeliśmy na podwór-
ko nieodżałowanego mistrza poezji śpiewanej 
Marka Grechuty. Ostatnim punktem wycieczki 
był przystanek na posiłek spożywany u podnó-
ża historycznego Zamku w Lublinie. Podróż do 
domu była przetykana atrakcjami. Zmęczeni, 
ale zadowoleni, o przewidywanym czasie do-
tarliśmy do celu. Podróż była bezpieczna dzięki 
kompetentnej firmie przewozowej „Transbus” 
i dotacji Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki przekazanej na sfinansowanie autokaru.
Jeszcze raz dziękujemy za okazaną nam życz-
liwość i wsparcie lokalnym władzom i zaprzy-
jaźnionym społecznikom.

TeksT i FoTo tPd

Po raz kolejny staraniem pani kierownik elżbiety Gauzy i przy 
wsparciu wrażliwych na potrzeby osób niepełnosprawnych 
władz miasta Nowego dworu Mazowieckiego mogliśmy 
realizować program przybliżania swoim uczestnikom historii 
naszego kraju. 

Wycieczka Warsztatów Terapii Zajęciowej
– w programie zwiedzanie ziemi przemyskiej i Lwowa
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Oprócz oficjalnego przemówienia, 
w którym Agnieszka Sztabnik pod-
sumowała wyjątkowo owocny rok 

pracy, zaprezentowali się licznie uczniowie 
Jakuba Szostaka, Tomasza Godlewskiego, 
Darii Kret czy Agnieszki Sztabnik. W ich wy-
konaniu mogliśmy usłyszeć m.in. utwory mu-
zyki klasycznej i rozrywkowej, w tym utwory: 
J. S. Bacha, C. Santany, czy S. Joplina, nie 
zabrakło także utworów jazzowych. Podczas 
koncertu uczniowie i rodzice wysłuchali m.in. 
poruszającej interpretacji piosenki pt. „To nic, 
że to sen” z repertuaru Edyty Geppert w wy-
konaniu Marty Tokar – laureatki I miejsca 
Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Otwocku. Natomiast młodziutka wokalist-
ka – Marta Sawicka wraz z koleżankami za-
chwyciła publiczność wykonaniem piosenki 
„Znowu lato”.
Po krótkim koncercie najzdolniejszych 
uczniów, instruktorzy wręczyli wszystkim 
swoim podopiecznym dyplomy oraz małe 
upominki. Kierownictwo wyróżniło grupę 
uczennic, reprezentującą miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki w koncertach i festiwalach na 
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

TeksT AGNieSZkA SZtABNik FoTo MichAŁ dUdek

Zakończenie roku w NCA „Tęcza”
22 czerwca w Szkole Podstawowej nr 7 na Osiedlu Młodych odbyło się pierwsze oficjalne uwieńczenie rocznej pracy 
Nowodworskiego centrum Artystycznego „tęcza”.

„Szuwarek” został doceniony przez za-
wodowych dziennikarzy za „profe-
sjonalizm, zainteresowanie nie tylko 

sprawami szkoły, ale i miasta, za promowanie 
tematów nie zawsze dla szkoły wygodnych, 
a przecież bardzo ważnych”. Dzięki temu suk-
cesowi redakcja wzbogaciła się o ufundowane 
przez „Gazetę Nowodworską” urządzenie wie-
lofunkcyjne. 
Zwycięzcy redaktorzy to: Aleksandra Matysie-
wicz (6c), Marta Rybarska (6a), Marta Sempław-
ska (6b), Michał Olszewski (6e), Iga Szwoch 
(6a), Iga Zmitrowicz (6a). Osoby te przez trzy 
lata rzetelnie i twórczo pracowały, wydając kil-
kanaście numerów gazetki. Przyczyniły się też 
do radykalnej zmiany oblicza pisma, wydając je 
także on-line, jako Qmam, na platformie mam.
media.pl.
„Szuwarek” redagowany pod kierunkiem tych 
uczniów dwa razy uczestniczył w ogólnopol-
skim konkursie czasopism szkolnych „Forum 
Pismaków”. W  tym roku szkolnym gazetka za-
jęła w tym prestiżowym konkursie 7. miejsce, 
co można uznać za niewątpliwy sukces, biorąc 
pod uwagę fakt, że do konkursu zgłoszono pra-
wie 100 tytułów z całego kraju. 

TeksT i FoTo Ar

Sukces gazetki szkolnej Piątki
„Szuwarek” najlepszy!
Podczas finału Vii  edycji konkursu „wydajemy własną ksiażkę i gazetę”  nagroda specjalna „Gazety Nowodworskiej” 
powędrowała w ręce młodych redaktorów z Piątki.

„Szuwarek” to gazetka o długiej i bogatej tra-
dycji. Pismo powstało w 1998 roku i dotychczas 
ukazało się kilkadziesiąt numerów. Inicjatorką 

tego przedsięwzięcia i założycielką gazetki była 
pani Violetta Rzeszot. Od 2003 roku opiekunką 
„Szuwarka” jest pani Agnieszka Rabiej. 
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Turniej był kolejnym sprawdzianem teni-
sowej formy Kacpra na arenie europej-
skiej. 

Od I rundy, aż do finału Kacper wskazywany 
był przez trenerów przyjezdnych ekip jako fa-
woryt tego turnieju. I i II runda to mecze bez 
historii, Kacper zdecydowanie dominował nad 
rywalami i kolejno wyeliminował Włocha – Lo-
renzo Baglietto oraz reprezentanta gospodarzy 
Teodorsa Puskhe. 
Ćwierćfinał wymagał już od Kacpra wiele 
większego wysiłku, gdyż po drugiej stronie 
siatki stanął, bezdyskusyjnie najzdolniejszy na 
półwyspie skandynawskim, tenisista – Fin Emil 
Ruusuvuori, mający w swoim dorobku już jeden 
tytuł mistrzowski w rozgrywkach Tennis Europe 
Junior Tour. Kacper jednak nie przestraszył 
się groźnego i mądrze taktycznie grającego 
Fina i pewnie zwyciężył mecz ćwierćfinałowy. 
W półfinale Kacprowi przyszło grać z Ukra-
ińcem Anatolim Rayninem, z którym Kacper 
mierzył się już z powodzeniem podczas finału 
turnieju na Litwie. Sprawdzian trudny, gdyż 
nie jest łatwo po raz kolejny potwierdzić swoją 
przewagę nad przeciwnikiem. Nie stanowiło to 
jednak dla Kacpra problemu i pokonał kolegę 
z Ukrainy.
Finał to kolejny Ukrainiec – Aleksandr Bray-
nin. Zawodnik niezwykle wybiegany, grający 
bardzo nieprzyjemnym top spinem, stosujący 
wiele niekonwencjonalnych rozwiązań na kor-

cie. Pierwszy set to bezapelacyjna dominacja 
Kacpra, niemniej każdy punkt nasz zawodnik 
musiał wygrywać „trzy razy”, gdyż niezwykle 
szybki Ukrainiec przebijał na drugą stronę na-
wet te silne i precyzyjnie zagrane piłki. Mimo 
wygranej, pierwszy set znacznie nadwątlił 
siły Kacpra i drugi set odbywał się już bez tak 
wyraźnej dominacji nowodworzanina. W ten 
sposób zawodnicy doprowadzili do stanu 6/6 
i o wygranej w meczu lub seta miała zdecydo-
wać rozgrywka tiebreakowa. W pewnym mo-
mencie tiebreaka Kacper był zaledwie o dwie 
piłki od tytułu, jednakże prowadząc 5/4 popeł-
nił trzy błędy i drugiego seta wygrał Ukrainiec.  
3 set to istna walka ze słabościami własnego 
organizmu. Kurcze mięśni, coraz mniej sił, 
aby mocno zagrać tenisową piłkę spowodo-
wały, że „ściana”, bo tak nazwali Aleksandra 
rówieśnicy, wygrał 6/3 ostatecznie zwycięża-
jąc cały turniej. Jeszcze parę godzin po fina-
le, wracając samochodem z dalekiej Łotwy, 
Kacper wspominał, że był jedynie o dwie piłki 
od zwycięstwa, a jednak się nie udało. Cóż… 
cały urok tej dyscypliny sportu, że niczego do 
ostatniej rozegranej piłki nie można być pew-
nym. Mimo to gratulujemy Kacprowi dzielnej 
postawy i walki do końca. 
Nie udało się również w deblu, gdzie Kac-
per grając w parze z Mateuszem Gawrońskim 
musieli uznać wyższość Ukraińców Raynin/
Braynin, nie umniejsza to jednak sukcesu na-

szej pary, która dotarła aż do finału po drodze 
eliminując pary: łotewską, litewską i cypryjską. 
Od tej pory po turniejach z cyklu Tennis Europe 
Junior Tour, na Litwie (I miejsce), Czechach (II 
miejsce) i w Rydze (II miejsce) w sportowym 
życiorysie Kacpra otwiera się nowy, trudniej-
szy rozdział. Teraz na turniejach będzie mu-
siał potwierdzać swoją tenisową wyższość nad 
przeciwnikami, gdyż będzie w nich brał udział 
jako faworyt lub jeden z faworytów. Czy mu się 
to uda? Zobaczymy. 
Kacper już nie może doczekać się rewanżu na 
koledze z Ukrainy, a będzie miał do tego okazję 
już za 3 tygodnie, gdyż los sprawił, iż reprezen-
tacje Polski i Ukrainy grać będą w jednej gru-
pie eliminacji Mistrzostw Europy U-12, a przed 
tym turniejem jeszcze jedno niełatwe wyzwa-
nie przed naszym mieszkańcem, gdyż od wtor-
ku (27.06.) rozpoczynają się w Szczecinie letnie 
Mistrzostwa Polski U-12, gdzie Kacper będzie 
próbował potwierdzić swoją dominację na are-
nie krajowej i obronić tytuł Mistrza Polski wy-
walczony w sezonie zimowym. Mamy nadzieję, 
że naszemu mieszkańcowi uda się zrealizować 
ten cel i będziemy trzymać kciuki za powodze-
nie na turnieju w Mistrzostwach Polski.

Sponsorem Kacpra jest firma: CIAŁBUD Wie-
sław Ciałkowski
W sprzęt wyposaża go producent sprzętu teni-
sowego: BABOLAT.

turniej „ryga Open 2011” z cyklu tennis europe junior tour odbył się w dniach 19–24.06.2011 r. w rydze. Na starcie 
pojawili się zawodnicy z kilkunastu krajów europejskich, a także z dalekiej Afryki. Na turnieju tym zameldował się również 
nasz mieszkaniec – kacper Żuk.

O dwa punkty od złota w „Perle Bałtyku”
TeksT i FoTo NA POdSt. www.NOwYdwOrMAZ.Pl

Winners
Boys Singles 12
1  – [UKR] Aleksandr BRAYNIN
2  – [POL] Kacper ZUK
3/4  – [UKR] Anatolii RAYNIN
3/4  – [RUS] Semen PANKIN
Boys Doubles 12
1  – [UKR] Aleksandr BRAYNIN/Anatolii RAYNIN
1  – [POL] Kacper ZUK /Mateusz GAWRONSKI
3/4  – [ITA] Lorenzo BAGLIETTO / JEremy MUELLER
3/4 – [CYP] Dimitris ARAVIS / Eleftherios NEOS

Tennis Europe – Ryga Open 2011 – gra pojedyncza:
I runda:  Kacper Żuk [POL] vs Lorenzo Baglietto [ITA]  6/1 6/1
II runda:  Kacper Żuk [POL] vs Teodor Puskhe [LVA]  6/0 6/1
Ćwierćfinał:  Kacper Żuk [POL] vs Emil Ruusuvuori [FIN]  6/1 6/2
Półfinał:  Kacper Żuk [POL] vs Anatolii Rainin [UKR]  6/3 6/0
Finał:  Kacper Żuk [POL] vs Aleksandr Brainin [UKR]  6/2 6/7(5) 3/6

Tennis Europe – Ryga Open 2011 – gra podwójna:
I runda debel:  Kacper Żuk/Mateusz Gawroński [POL] vs Daniels Dukats/Matis Stainhards [LVA]  6/2 6/2
II runda debel:  Kacper Żuk/Mateusz Gawroński [POL] vs Simonas Zukauskas/Alex Gamzin [LTU]  4/6 6/3 10/7
Półfinał debel:  Kacper Żuk/Mateusz Gawroński [POL] vs Dimitris Aravis/Eleftherios Neos [CYP]  7/6(3) 6/4
Finał debel:  Kacper Żuk/Mateusz Gawroński [POL] vs Aleksandr Braynin/Anatolii Raynin [UKR]  3/6 2/6



FAKTY NOWODWORSKIE XXVii/Vii 2011 21sport

Młodzi tenisiści UKS Jedynka na Dniu Dziecka
TeksT i FoTo NA POdSt. www.NOwYdwOrMAZ.Pl

dwudniowy obóz treningowy zorganizowały młodym tenisistom sekcji Mini-tenisa władze UkS-u jedynka z okazji dnia 
dziecka. Na miejsce  obozu wybrane zostało Pole Golfowe lisia Polana. 

i do łóżek, bo nazajutrz znów ciężki dzień tre-
ningowy.
Niedziela (05.06), po śniadaniu trener sekcji 
zarządził 2-godzinny trening tenisowy, a po-
tem kolejna lekcja golfa. Później smaczny obiad 
z lodami na deser i po krótkim odpoczynku 
obozowy turniej tenisowy z nagrodami, który 
niespodziewanie, ale zasłużenie wygrał Piotr 
Jurkowski (rocznik 2002). Około 17.00 dzieci 
zmęczone, ale szczęśliwe wróciły do domów. 
Władze UKS Jedynka nie zapomniały również 
o najmłodszych adeptach Mini-Tenisa. Najmłod-
sza, niedawno powstała grupa tenisistów (rocz-
nik 2005 i 2006), z Okazji Dnia Dziecka otrzy-
mała upominki oraz miała okazję wziąć udział 
w pierwszym w życiu turnieju Mini-Tenisa. 

Dziewięcioro dzieci miało okazję prze-
bywać w ośrodku „Lisia Polana” w są-
siedniej gminie Pomiechówek. Wyjazd 

miał dwa zasadnicze cele. Pierwszym była 
nagroda za całoroczną ciężką pracę podczas 
żmudnych treningów, drugim była realizacja 
założeń treningowych sekcji.
Pierwszy dzień obfitował w wiele atrakcji. Na 
początek 2 godziny intensywnego treningu te-
nisowego, później smaczny obiad. Po obiedzie 
godzina nauki gry w golfa i znów 2 godziny te-
nisa oraz zajęcia ogólnorozwojowe, tak istotne 
dla prawidłowego rozwoju młodych tenisistów. 
Sobotni (04.06), ciężko przepracowany dzień 
zwieńczyło ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po 
ognisku jeszcze chwila zabawy na placu zabaw 

Trenerem sekcji Mini-Tenisa UKS Jedynka jest 
p. Artur Żuk, Licencjonowany Trener Tenisa 
Polskiego Związku Tenisowego. 

W Twierdzy grały UKS-y
TeksT i FoTo SŁAwOMir krZecZkOwSki

Z inicjatywy Uczniowskiego klubu Sportowego „reduta” z Modlina twierdzy 
rozegrano turniej piłkarski o puchar Prezesa UkS „reduta”. Na zawody 
zaproszno te uczniowskie kluby sportowe powiatu, które posiadały sekcje piłki 
nożnej. 

•  „Polonez” Nasielsk – „Reduta” Modlin Twier-
dza – 4:2

•  „Lotnisko Modlin” Modlin Stary – „Goliat” 
Leoncin – 6:4

•  „Polonez” Nasielsk – „Goliat” Leoncin – 1:1
•  „Lotnisko Modlin” Modlin Stary – „Reduta” 

Modlin Twierdza – 2:1

Klasyfikacja końcowa
•  I miejsce „Lotnisko Modlin” Modlin Stary – 7 

pkt.
•  II miejsce „Polonez” Nasielsk – 5 pkt.
•  III miejsce „Reduta” Modlin Twierdza – 3 pkt.
•  IV miejsce „Goliat” Leoncin – 1 pkt.
Królów strzelców turnieju było dwóch. Dwaj 
zawodnicy UKS „Lotnisko Modlin”, Marcin 
Wodyński i Tomasz Hołociński uzyskali tą 
samą liczbę bramek i oni też podzielili ten tytuł 
między siebie. Na zakończenie wręczono na-
grody ufundowane przez Prezesa UKS „Redu-
ta” Zdzisława Szmytkowskiego. Opiekunowie 
drużyn i organizatorzy mają nadzieję, że inicja-
tywa UKS „Reduta” pobudzi nasze sportowe 
środowisko do intensywniejszej działalności, 
a skorzystają na tym na pewno nasi wychowan-
kowie. I my też.

Intencją tego przedsięwzięcia było też to, 
by kluby naszego regionu zbliżyć, poznać 
się, nawiązać kontakty, wymienić doświad-

czenia lub po prostu spotkać się. Do Twierdzy 
przybyły UKS-y: „Goliat” z Leoncina, „Polo-
nez” z Nasielska, „Lotnisko Modlin” z Modlina 
Starego. Mecze rozgrywano systemem „każdy 
z każdym”. 
A oto wyniki meczów:
•  „Polonez” Nasielsk – „Lotnisko Modlin” Mo-

dlin Stary – 1:1
•  „Reduta” Modlin Twierdza – „Goliat” Leon-

cin – 2:0
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Z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Reduta” oraz przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Twierdzy 

Modlin zorganizowano w Twierdzy miniturniej 
piłkarski o puchar Prezesa UKS „Reduta”. Do-
datkowym smaczkiem było to, że turniej roze-
grano w godzinach mocno  wieczornych (19–22). 
W zawodach wystartowały 4 drużyny które roz-
grywały mecze systemem „każdy z każdym”. 
Mecze trwały 2 x 12 min. Są  to już niepierwsze 
zawody tego typu na Orliku w Twierdzy. Jak za-
wsze na boisku panowała wspaniała, sportowa 
atmosfera, grano fair, a wszelkie spięcia roz-
wiązywano podaniem ręki. Tym razem również 
okazało się, że drużyna Nowego Dworu Maz. 
jest poza zasięgiem. Wygrała wszystkie mecze 

i zdobyła puchar. Królem strzelców został Ma-
teusz Muszyński również zawodnik drużyny 
z Nowego Dworu Maz. 

A oto wyniki wszystkich spotkań:
SRTM – Twierdza 0:6
Nowy Dwór Maz. – Zimny Bronek 3:2
Zimny Bronek – Twierdza 1:3
SRTM – Nowy Dwór Maz. 1:4
Nowy Dwór Maz. – Twierdza 6:1
SRTM – Zimny Bronek 3:4
Zwycięski zespół z Nowego Dworu Maz. wy-
stąpił w składzie: Łukasz Zalewski, Mateusz 
Muszyński, Kacper Wronka, Jakub Wiśniew-
ski, Michał Szymanek, Bartosz Kowalczyk, 
Maciej Rafalski.

Piłkarski turniej w Twierdzy
TeksT i FoTo SŁAwOMir krZecZkOwSki

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I miejsce Nowy Dwór Maz. 3 9 13:4
II miejsce Twierdza 3 6 9:7
III miejsce Zimny Bronek 3 3 7:9
IV miejsce SRTM 3 0 4:14

Sukces Reduty 
w Leoncinie
TeksT i FoTo SŁAwOMir krZecZkOwSki

Sekcja piłki nożnej chłopców UKS „Re-
duta” , rocznik 98 i 99, została zapro-
szona na turniej piłkarski w Leoncinie 

rozgrywany z okazji Dni Leoncina. Występ ten 
zakończył się dużym sukcesem, gdyż drużyna 
z Twierdzy zajęła pierwsze miejsce. Wygrała 
wszystkie swoje spotkania nie tracąc przy tym 
bramki, dlatego bramkarz Reduty, Patryk Me-
derski został najlepszym bramkarzem turnieju. 
Drużyna UKS „Reduta”  wystąpiła w składzie:  
Andrzej Garbacewicz, Filip Olejniczak, Marcin 
Topczewski, Kacper Olejniczak, Piotr Boczek, 
Mateusz Lizut, Michał Białowąs, Grzegorz Wi-
śniewski.

Wyniki
UKS „Reduta” –  SP Głusk 4:0
UKS „Goliat” – SP Górki 3:1
UKS „Reduta” – UKS „Goliat” 2:0
SP Głusk – SP Górki 2:2
UKS „Reduta” – SP Górki 3:0
SP Głusk – UKS „Goliat” 0:5

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki
I miejsce UKS „Reduta” 3 9 9:0
II miejsce UKS „Goliat” 3 6 8:3
III miejsce SP Górki 3 1 3:8
IV miejsce SP Głusk 3 1 2:11

Nagrody dla trzech najlepszych drużyn tego 
turnieju ufundował Prezes UKS „Reduta” 
Zdzisław Szmytkowski. Mamy najdzieję, że 
tego typu zawody staną się tradycją na Orliku 
w Modlinie Twierdzy.
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Mistrzostwo Polski dla nowodworzanina!
TeksT i FoTo NA POdSt. www.NOwYdwOrMAZ.Pl

Nie sztuka dotrzeć na szczyt, sztuką jest tam pozostać jak najdłużej się da. Z takim nastawieniem wybrał się na 
Mistrzostwa o Puchar PZt U-12 nasz zawodnik – kacper Żuk. Mistrzostwa odbywały się w dniach 28.06–03.07.2011 r. 
w dalekim Szczecinie. 

Po raz pierwszy w karierze Kacper wy-
stępował w najważniejszej krajowej im-
prezie sezonu w roli bezdyskusyjnego 

faworyta. To właśnie było powodem lekkiego 
zdenerwowania trenerów i opiekunów, jak rów-
nież samego zawodnika. Nie spalić się…, za-
grać to co się potrafi, a wynik przyjdzie sam…, 
aby tylko stres mnie nie sparaliżował…, abym 
tylko nie zawiódł kibiców… – takie myśli krą-
żyły po głowie naszego młodego zawodnika 
przed turniejem.
Od II rundy, bo pierwszą z racji rozstawienia 
w turnieju z nr 1 miał wolną, Kacper rozpoczął 
od spotkania z Patrykiem Garwackim (TUKS 
Kozica Piotrków Trybunalski) i mimo, iż widać 
było u Kacpra oznaki stresu, pewnie zwyciężył 
6/0, 6/0. Pierwsze koty za płoty, tak próbował 
rozluźnić napięcie u syna, jego tata – trener, 
gdyż nazajutrz czekał Kacpra ciężki mecz 
z Tomkiem Dudkiem (TKKF Falenica W-wa), 
zawodnikiem z którym Kacper zna się znako-
micie, gdyż stoczyli już ze sobą wiele pojedyn-
ków, z których nie wszystkie wygrał faworyt. 
III runda to ogromne napięcie, tak mocne, że 
przed meczem naszemu zawodnikowi zaczęły 
drżeć dłonie. Nie poddał się jednak i po trud-
nym początku (0/3 w pierwszym secie) wola 
walki i sportowa złość wzięły górę i końco-
wy wynik meczu brzmiał 6/3 6/1 dla Kacpra. 
Po tym meczu, zaniepokojony tata odbył 
z Kacprem rozmowę omawiając szczególnie 
psychologiczne aspekty walki na korcie. Dwu-
godzinna rozmowa w hotelowym zaciszu przy-
niosła skutek, Kacper na mecz ćwierćfinałowy 
z Jankiem Zasadą (KS Górnik Bytom) wyszedł 
z nastawieniem „ja nic sobie i nikomu nie mu-
szę udowadniać, ja mam tylko grać to, co potra-
fię, a wynik przyjdzie sam” i przyszedł. Kacper 
pierwszy raz na tym turnieju pokazał co potrafi 
i pokonał Janka w stosunku 6/0, 6/0. 
Kolejny szczebel turniejowej drabinki to pół-
finał i kolejne trudne zadanie przed Kacprem, 
gdyż jego rywalem będzie turniejowa „trójka” 
– Michał Sikorski (TUKS Kozica Piotrków Try-
bunalski), zawodnik niedościgniony w defensy-
wie, z którym jeden punkt trzeba wygrywać 3 
razy. Wieczorem znów rozmowa z tatą o psy-
chologicznych stronach rywalizacji sportowej, 
której konkluzją było „mamy już brązowy me-
dal Mistrzostw Polski – teraz może być tylko 
lepiej!”. 
Ten wybieg przyniósł zamierzony efekt i z każ-
dym kolejnym rozgrywanym punktem Kacper 
pozbawiał przeciwnika wiary w końcowy suk-
ces pewnie wygrywając 6/1, 6/0! Stosując  starą 
piłkarską maksymę, że „wygranego składu się 
nie zmienia”, przed finałem krótka rozmowa 
z tatą i Kacper wyszedł na finałowe spotkanie 
z Andrzejem Franko (TKS Arka Gdynia) z na-
stawieniem „mam srebro Mistrzostw Polski te-
raz, może być tylko lepiej” i zachwycając licznie 
zgromadzoną szczecińska widownię swoją ofen-
sywną grą pewnie pokonał Andrzeja 6/1 6/0!!!. 
Jest kolejne Mistrzostwo Polski!!! I co ważne, 

są kolejne cenne doświadczenia w tenisowej 
karierze Kacpra, doświadczenia nowe, które 
mamy nadzieję zaowocują w kolejnych trud-
nych turniejach na arenie europejskiej i kra-
jowej. Wart podkreślenia jest fakt, że Kacper 
w trakcie turnieju przegrał tylko 6 gemów!!! 
Nowodworzanin w parze z Konradem Fryze 
(RKT Return Radom) do tytułu w grze poje-
dynczej dołożył również tytuł w grze podwój-
nej, kolejno pokonując – I runda bye, II runda 
Kosiński/Pala (Promasters Szczecin) 6/0, 6/1, 
ćwierćfinał Gajewski/Kozioł (AZS Poznań/
ŁKT Łódź) 6/0, 6/1, półfinał Hossa/Łosiak 
(GKT Nafta Zielona Góra/AZS Poznań) 6/0 6/1. 

Finał Sikorski/Franko (TUKS Kozica Piotrków 
Tryb./TKS Arka Gdynia) 4/6, 6/1, 10/5.
Serdeczne gratulacje dla Kacpra za zdoby-
cie tytułu Indywidualnego Mistrza Polski 
2011, a w szczególności za wytrzymanie presji, 
gdyż turniej ten był ogromnym obciążeniem dla 
naszego zawodnika, nie tyle pod względem fi-
zycznym, co psychicznym. Umiał jednak pora-
dzić sobie ze stresem i obciążeniem mentalnym 
jakie spoczywa na faworycie, co dobrze rokuje 
na następne lata kariery tenisowej.
Kacpra sponsoruje firma CIAŁBUD – Wiesław 
Ciałkowski. W sprzęt wyposaża go firma BA-
BOLAT.



FAKTY NOWODWORSKIE XXVii/Vii 201124 sport

W turnieju wystąpiło 16 zespołów z ca-
łej Polski oraz Litwy w dwóch roczni-
kach: 1999 oraz 1998. Nasza drużyna, 

pomimo, iż składa się przede wszystkim z za-
wodników z rocznika 1999 została dołączona do 
drużyn starszych, więc w gruncie rzeczy nowo-
dworzanie musieli rywalizować z przeciwnikami 
o rok starszymi. Pomimo tego nasi zawodnicy sta-
wili czoło i dzielnie walczyli z rywalami, szcze-
gólnie w dwóch ostatnich meczach, z Głuchowem 
oraz Żyrardowem. Przed turniejem organizator 
dokonał losowania na grupy. Nasi młodzi adep-
ci koszykówki trafili do grupy B z gospodarzem 
turnieju, zespołem UKS Sokół Działdowo oraz 
Piernikami Toruń i Trójką Żyrardów. W grupie 
A znaleźli się: ABC Kowno (Litwa), TKM Wło-
cławek, Stoper Głuchowo oraz Trójka Działdowo. 
Niestety nie udało się w grupie wygrać żadnego 
meczu. Gra naszych zawodników pozostawiała 
dużo do życzenia. W szeregi Młodych Orłów, 
w tej fazie turnieju, wkradała się nerwowość, brak 
koncentracji oraz pewności siebie. Przeciwnicy 
przewyższali nowodworzan również warunkami 
fizycznymi. Na przykład w zespole z Torunia 
grał najwyższy zawodnik turnieju, mierzący 193 
cm wzrostu, który był nie do zatrzymania dla na-
szych centrów, Kacpra Sawickiego oraz Kacpra 
Sprawki, którzy mierzą odpowiednio 172 i 173 
cm. W kolejnej rundzie trafiliśmy na trzecią dru-
żynę grupy A – Stoper Głuchowo. Przed meczem 
w szeregi drużyny pozytywną energię wprowa-
dzał Michał Szurmak, dzięki czemu koledzy we-
szli na boisko mniej zdenerwowani i rozluźnieni. 
Pomimo przegranej w całym meczu 46:15 w dru-
giej kwarcie i końcówce trzeciej nasi gracze grali 
jak równy z równym. Chłopcy zagrali napraw-
dę dobrze w ataku, chociaż w meczu nie zagrał 
z powodu przeziębienia ich najlepszy zawodnik 
– Adrian Kotkowski. W ostatnim meczu turnieju 
młodzicy spotkali się w rewanżu z zespołem z Ży-
rardowa, z którym z kretesem przegrali w grupie 
(4:41). Tym razem mecz wyglądał zupełnie ina-

Bezcenne doświadczenie
w dniach 16–19 czerwca sekcja piłki koszykowej UkS Młode Orły wzięła udział w iii Międzynarodowym 
turnieju Minikoszykówki „SOkóŁ cUP 2011” w działdowie. 

TeksT i FoTo PAweŁ cZAjkA

czej. Drużyna podbudowana poprzednim dobrym 
meczem oraz powrotem do kadry Adriana zagrała 
swój najlepszy mecz w turnieju. „Cieszy mnie to, 
że mój zespół z meczu na mecz grał coraz lepiej, 
było widać pewność siebie oraz determinację – ce-
chy, bez których zwycięstwa nie da się osiągnąć. 
Naprawdę ostatni mecz pokazał, że gra w koszy-
kówkę daje tym chłopakom przyjemność. Wynik 
się nie liczy, liczy się gra, a z niej byłem naprawdę 
zadowolony” – powiedział po meczu trener Pa-
weł Czajka. W ataku brylował Adrian Kotkowski, 
który zdobył 10 punktów oraz dzielnie go wspie-
rający: Kamil Kubicz i Michał Szurmak. Na roz-
grywającym dzielnie spisywał się kapitan Andrzej 
Garbacewicz oraz Kacper Sompolski, którzy ob-
sługiwali kolegów dokładnymi podaniami, dzięki 
czemu otwierali im drogę pod kosz rywali. Pod 
tablicami bardzo dobrze spisywali się nasi wyso-
cy zawodnicy: Kacper Sprawka, Kacper Sawicki 
oraz Piotr Grzyb. W obronie skutecznie radzili 
sobie: Adam Chudzyński i Grzegorz From, któ-
rzy dzięki licznym przechwytom przyczynili się 
do zdobyczy punktowej całego zespołu. Trzeba 
też zaznaczyć, iż bardzo dobrze zagrali: Mateusz 
Makowski oraz Karol Macko, który odważniej 
dryblowali pomiędzy rywalami. Ostatecznie mecz 
zakończył się przegraną nowodworzan 54:21 i za-
kończeniem przez nich rywalizacji w turnieju na 
ostatnim miejscu. „Dla mnie w tym wieku nie 
liczy się wynik, tylko to jak wygląda gra moich 
podopiecznych oraz czerpanie przez nich przy-
jemności z samej gry. Pod koniec turnieju, po-
mimo rywalizacji w starszym roczniku potrafili-
śmy przejmować inicjatywę w meczu, co jest dla 
mnie sygnałem, że drużyna się rozwija. Powoli, 
nieustępliwie, ale do celu. W klubie jest plan by 
od października zgłosić zespół do mazowieckiej 
ligi młodzików, więc doświadczenie zdobyte na 
parkiecie w Działdowie ma podwójne znaczenie. 
Chciałbym podziękować klubowi UKS Młode 
Orły oraz rodzicom za wsparcie finansowe, a tak-
że wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten 

wyjazd. Podróż pociągiem, spanie na materacach 
trzy noce oraz pięć wyczerpujących meczów na 
pewno nie było łatwym zadaniem, ale mam na-
dzieję, że chłopcy zobaczyli jak wygląda koszy-
kówka młodzieżowa na najwyższym poziomie, 
jak wiele trzeba pracy by być na szczycie i jak 
wiele zależy od pewności siebie oraz determinacji 
w rywalizacji z rywalem. Mam nadzieję, iż będą 
ten turniej w przyszłości wspominać z uśmie-
chem na twarzy. Kolejnym etapem naszych 
przygotowań do sezonu będzie obóz treningowy 
w Ostrołęce przewidziany na początek sierpnia. 
Docelowo chcielibyśmy pojechać we wrześniu 
na kolejny turniej młodzików w Olsztynie, ale 
zobaczymy jak i czy uda się pozyskać jakiegoś 
sponsora, który mógłby nam pomóc finansowo 
w takich przedsięwzięciach. Od października, tak 
jak wspominałem, zaczynamy rywalizację w li-
dze. Chciałbym zachęcić i zaprosić młodzież do 
dołączenia do naszego zespołu. Od połowy sierp-
nia, po powrocie z obozu wznawiamy treningi. 
Więcej informacji można uzyskać u Animatora 
na Orliku na Młodych w Nowym Dworze Maz. 
Zapraszam!” – powiedział opiekun zespołu. Każ-
dy z zawodników otrzymał po turnieju pamiąt-
kową koszulkę, getry koszykarskie, kubek oraz 
szklankę. Indywidualną nagrodę dla najlepszego 
zawodnika drużyny (MVP) otrzymał Adrian Kot-
kowski. Oprócz tego drużyna otrzymała puchar 
oraz dyplom. Turniej w roczniku 1998 wygrali 
zawodnicy TKM Włocławek pokonując w finale 
gości z Litwy, natomiast w roczniku 1999 trium-
fowali chłopcy z Kowna pokonując GTK Gdynię 
po emocjonującym meczu.
Kadra UKS Młode Orły na III Międzynarodo-
wy Turniej Minikoszykówki „Sokół Cup 2011” 
w Działdowie: Andrzej Garbacewicz (kapitan), 
Adrian Kotkowski (MVP zespołu), Kamil Ku-
bicz, Kacper Sompolski, Grzegorz From, Kacper 
Sawicki, Adam Chudzyński, Kacper Sprawka, 
Mateusz Makowski, Karol Macko, Michał Szur-
mak, Piotr Grzyb. Trener: Paweł Czajka.

Górny rząd od lewej: Paweł Czajka (trener), Kacper Sawicki, Kamil Kubicz, Kacper Sprawka, Grzegorz From, Adrian Kotkowski, Piotr Grzyb.
Dolny rząd od lewej: Adam Chudzyński, Mateusz Makowski, Andrzej Garbacewicz (kapitan), Michał Szurmak, Kacper Sompolski, Karol Macko
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W finale rozgrywanym w Mrągowie na 
plaży przy ul. Nadbrzeżnej, spotkało 
się 16 najlepszych par męskich i 8 par 

kobiecych, które zostały wyłonione w drodze 
rozgrywanych turniejów eliminacyjnych w Mrą-
gowie, Wilkasach i Rynie.
W tej największej amatorskiej imprezie dla miło-
śników siatkówki plażowej rozgrywanej w naszym 
regionie, w której biorą udział zawodnicy z całej 
Polski, w tegorocznych eliminacjach wystartowało 
ponad 80 par zawodników i zawodniczek.
Finał w Mrągowie odbył się przy słonecznej po-
godzie, co jest rzadkością w tym sezonie letnim. 
Od godz. 10.00 swoją rywalizację rozpoczęli 
panowie, a od godz. 12.00 na piasku pokazały 
swoje umiejętności panie.
Po zaciętej walce w obu grupach najwięcej sił 
na finał zachowali w grupie męskiej Mamełka 
Aleksander i Kujawski  Bartosz, zawodnicy 
z Nowego Dworu Mazowieckiego. W grupie 
kobiet najlepszą parą okazała się para Zdon 
Aleksandra i Jabłońska Monika, dziewczyny 
reprezentowały Olsztyn i Ostródę.
Jedyna para z Mrągowa, która reprezentowała 
nasze miasto i wystąpiła w rundzie finałowej, 
to para kobieca Karmen  Sosińska i Zielińska 
Dorota.
Najlepsze pary spotkały się w Hotelu ANEK na 
przygotowanej uroczystej kolacji, gdzie odbyło 

Mrągowski Finał Ogólnopolskiego Turnieju 
Siatkówki Plażowej Resort Mazury Cup 2011
w niedzielę 24 lipca w Mrągowie odbył się Finał Ogólnopolskiego turnieju Siatkówki Plażowej Amatorów reSOrt 
Mazury cUP 2011.

się podsumowanie rozgrywek oraz wręczenie 
pucharów, medali i nagród. Najlepszym parom 
nagrody w imieniu organizatorów i sponsorów 
imprezy wręczał Burmistrz miasta Mrągowo – 
Pan Tomasz Witkowicz.
W ramach organizowanego turnieju, na plażach 
można było także poznać zasady udzielania 
pierwszej pomocy oraz nauczyć się sposobów jej 
udzielania. Działania te realizowane były w ra-
mach współorganizowanej przy realizacji całego 
turnieju akcji profilaktycznej pod nazwą „Bez-
pieczna plaża”.
Partnerami tej akcji byli:
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
– WOPR
– Polski Czerwony Krzyż
W organizację imprezy włączyli się:
– Hotel ANEK
– Hotel Mazuria
– Gościniec Molo
– Firma NETEX
– Firma ABPOL Company Polska
– Centrum Reklamowe SZAPIEL
Patronat medialny nad imprezą objęli:
– Radio PLANETA
– Telewizja ITV Mrągowo
– Kurier Mrągowski
– Portal – www. sport.mragowo.pl

TeksT i FoTo wAldeMAr cYBUl

Organizatorem imprezy były Firma Resort Ma-
zury z Mrągowa oraz Stowarzyszenie Sportowe 
i Rekreacyjne w Rynie.
Więcej o turnieju na – www.resportmazury.pl
Klasyfikacja końcowa:
Grupa Męska
1 miejsce
Mamełka Aleksander i Kujawski Bartosz – Nowy 
Dwór Mazowiecki
2 miejsce
Zielińśki Adam i Kozłowski Robert – Warszawa
3 miejsce
Sulima Jakub i Kamieński Marcin – Bartoszyce 
i Olsztyn
4 miejsce
Poskier Tomasz i Szymański Mateusz – Olsztyn
5 miejsce
Biryło Tomasz i Borkowski Paweł – Olsztyn
Kołtuński Piotr i Kaźmierczak Mateusz – Dobre 
i Pradziejów
Grupa Kobieca
1 miejsce
Zdon Aleksandra i Jabłońska Monika – Olsztyn
2 miejsce
Nowicka Maja i Szamańska Hanna – Warszawa
3 miejsce
Hohn Izabela i Brzózka Barbara – Puck
4 miejsce
Hohn Anna i Bartok Agnieszka – Puck i Reda.
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Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze 
Maz. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Ali-
mentacyjnego informuje, że od dnia 1 lipca 2011 r., 
na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. 
o ograniczaniu barier administracyjnych dla oby-
wateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., 
Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 
23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. 
zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się 
o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych za-
świadczeń dotyczących określonych okoliczności, 
od których uzależnione jest nabycie prawa do wnio-
skowanych świadczeń, będą mogły składać oświad-
czenia. Oświadczenia składane będą pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany bę-
dzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art.  52. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992, z późn. zm.) w art. 23 wprowadza się 
następujące zmiany:
w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka 
rodziny, zawierające informacje o:
a) wysokości dochodu,
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne 
odliczonych od dochodu,
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 
odliczonych od podatku,
d) wysokości należnego podatku;
2) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych 
dochodów”,
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a—5c w brzmieniu:
„5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przy-
znanie świadczeń rodzinnych wymagane jest
potwierdzenie następujących okoliczności:
1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń 
lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne 
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodzi-
ny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres za-
siłkowy, w tym dochodów, o których mowa w ust. 
4 pkt 1 i 2,
3) wielkość gospodarstwa rolnego,
4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w in-
stytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
5) termin i okres, na jaki został udzielony przez praco-
dawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,
6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,
7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dziec-
kiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkol-
no-wychowawczym,
8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej – osoba ubiegająca się o przyznanie świad-
czenia rodzinnego może przedłożyć stosowne
zaświadczenie albo oświadczenie.
5b. W przypadku złożenia oświadczenia potwier-
dzającego okoliczności, o których mowa w ust. 
5a pkt 4, dołącza się dowód wniesionej opłaty, 
a w przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 6, do-
łączana jest również kopia imiennego raportu mie-
sięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca od-
prowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.
5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa 
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli nastę-
pującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”.
Art. 86. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm. 67) w art. 15 wpro-
wadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właści-
wego urzędu skarbowego albo oświadczenie o do-
chodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogól-
nych każdego członka rodziny, zawierające infor-
macje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych 
od dochodu,

c) składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych 
od podatku,
d) należnego podatku;
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące 
wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowo-
dy niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, 
w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnio-
nej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowa-
nie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające 
bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzają-
cego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabez-
pieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody za-
wartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna 
prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu 
osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej insty-
tucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego 
za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
w szczególności w związku z:
–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
–  brakiem możliwości wskazania przez osobę 

uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika ali-
mentacyjnego za granicą.”;

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego składa oświad-
czenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 
pkt 1, 2 i pkt 3 lit. b oraz f, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do za-
warcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.”.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 
zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Maz. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., 
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnio-
ne będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od  
10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie 
przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie  
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawnia-
jącej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183,  
poz. 1234).
Podstawa prawna:
–  art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
–  art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej 

ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50 poz. 301).
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Mazowieckim
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