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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej 
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Nie-
por´cie w paêdzierniku 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP
ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
02 paêdziernika 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
09 paêdziernika 2012 r. – E. Staniszewska, A. Radlak;
16 paêdziernika 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
23 paêdziernika 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska;
Spotkania Komisji w paêdzierniku 2012 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro –9 i 23 paêdzier-
nika 2012 r. od godz. 16.00

GOK ZAPRASZA

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, zaprasza w sobo-
t´ 22 wrzeÊnia 2012 r., o godzinie 16.00 na „DZIE¡
OTWARTY”. Zaprezentujà si´: grupa teatralna „Maska”,
zespó∏ folklorystyczny „NIEPOR¢CAK”, Akademia Taƒca
„Love Dance”, sekcja baletowa oraz zespó∏ wokalny „PIE-
NA VOCE”.
W tym dniu odb´dzie si´ równie˝ casting do spekta-
klu muzycznego „CYBERJAZDA” (zapraszamy m∏odzie˝
w wieku 12 – 16 lat) oraz do zespo∏u wokalnego „PIE-
NA VOCE” (zapraszamy m∏odzie˝ w wieku 10 – 18 lat).
Zaj´cia w Gminnym OÊrodku Kultury i jego filiach roz-
poczynajà si´ 25 wrzeÊnia 2012. 
Plany zaj´ç na stronie: www.gokniepor´t.pl

–– KKiieeddyy  zzaacczz´́∏∏aa  ssii´́  pprrzzyyggooddaa  zz WWiiee--
ÊÊcciiaammii  NNiieeppoorr´́cckkiimmii,,  kkiieeddyy  ppoowwssttaa∏∏
ppiieerrwwsszzyy  nnuummeerr  ggaazzeettyy  ii cczzyyjj  ttoo  bbyy∏∏
ppoommyyss∏∏??  KKttoo  bbyy∏∏  ppiieerrwwsszzyymm  rreeddaakkttoo--
rreemm  nnaacczzeellnnyymm??
Pierwszy numer WieÊci Niepor´ckich
ukaza∏ si´ 23 czerwca 2004 roku.
Na pierwszej stronie znalaz∏a si´ re-
lacja z ods∏oni´cia pomnika legioni-
stów marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Bia∏obrzegach. Pojawienie si´ ga-
zety gminnej by∏o reakcjà na postula-
ty zg∏aszane przez mieszkaƒców, do-
tyczàce przekazywania informacji
z dzia∏alnoÊci urz´du i ˝ycia gminy.
Redagowanie gazety zawierajàcej
wszystkie tego typu informacje okaza-
∏o si´ najlepszym rozwiàzaniem.
Nad jej powstaniem pracowa∏ Robert
Wróbel, ówczesny pracownik Dzia∏u
Promocji i pierwszy redaktor naczel-
ny (obecnie wicestarosta powiatu). To
on zach´ci∏ do wspó∏pracy nauczycie-
li, pracowników urz´du, oÊrodków
kultury i osoby pasjonujàce si´ lokal-

nà historià. Ta wspó∏praca trwa
po dziÊ dzieƒ.
–– OOdd kkiieeddyy  jjeesstt  PPaannii  RReeddaakkttoorreemm  nnaa--
cczzeellnnyymm  WWiieeÊÊccii  NNiieeppoorr´́cckkiicchh??
Zacz´∏am prac´ w Dziale Promocji
w 2006 roku. Wiele nauczy∏am si´
w∏aÊnie od kolegów, z którymi praco-
wa∏am – Roberta Wróbla i Piotra Za-
dro˝nego (obecnie zast´pca Prezy-
denta Legionowa). Redaktorem na-
czelnym zosta∏am w po∏owie 2007
roku. 
–– PPaannii  jjeesstt  RReeddaakkttoorreemm  nnaacczzeellnnyymm,,
aallee  nnaa eeffeekktt  kkooƒƒccoowwyy,,  kkttóórryy  ttrrzzyymmaammyy
ww rr´́kkuu,,  pprraaccuujjee  wwii´́cceejj  oossóóbb,,  mmoo˝̋ee
PPaannii  ww kkiillkkuu  ss∏∏oowwaacchh  oo nniicchh  ooppoowwiiee--
ddzziieeçç??
Powinnam zaczàç od podzi´kowaƒ
dla osób, które wspó∏pracujà z nami,
przysy∏ajà materia∏y i zdj´cia. Dzi´-
ki ich pomocy mo˝emy zamieszczaç
w gazecie wi´cej informacji cieka-
wych dla Czytelników. My nie wsz´-
dzie mo˝emy byç obecni. To sà pra-
cownicy urz´du, szkó∏, oÊrodka kultu-

ry, mieszkaƒcy. To dzi´ki ich zaanga-
˝owaniu WieÊci Niepor´ckie ukazu-
jà si´ regularnie i mogà byç dla
mieszkaƒców êród∏em wiedzy o ˝yciu
gminy.
–– CCzzyy  WWiieeÊÊccii  zzmmiieenniiaa∏∏yy  ssii´́  jjaakkoo  ggaazzee--
ttaa,,  cczzyy  ppiieerrwwsszzyy  nnuummeerr  mmiiaa∏∏  ttaakkii  ssaamm
kksszzttaa∏∏tt  jjaakk  nnrr 110000..  JJaakk  kksszzttaa∏∏ttoowwaa∏∏  ssii´́
nnaakk∏∏aadd  ggaazzeettyy,,  oodd jjaakkiieeggoo  nnaakk∏∏aadduu  zzaa--
cczzyynnaalliiÊÊcciiee??
Pierwsze trzy numery gazety by∏y
czarno-bia∏e. Od numeru 4 mamy ju˝
WieÊci w kolorze. Nak∏ad wynosi∏
wówczas dwa i pó∏ tysiàca egzempla-
rzy, obecnie jest dwukrotnie wi´kszy.
Uk∏ad tekstów, szata graficzna zmie-
nia∏y si´ przez lata nieznacznie. Wi-
nieta pozosta∏a niezmieniona, nie li-
czàc lekkiego odÊwie˝enia koloru. 
–– JJaakk  wwyyggllààddaa  kkoollppoorrttaa˝̋  WWiieeÊÊccii??
Obecnie, od d∏u˝szego ju˝ czasu, do-
starczamy gazet´ bezpoÊrednio do do-
mów i mieszkaƒ. ZaczynaliÊmy od roz-
wo˝enia WieÊci do sklepów na terenie
gminy, sama d∏ugi czas bra∏am w tym

udzia∏. Dociera∏y jed-
nak do nas postulaty z zebraƒ wiej-
skich, ˝e ten sposób nie jest doskona-
∏y, gazeta nie dociera do wielu zain-
teresowanych nià osób. Uda∏o nam
si´ w koƒcu zorganizowaç kolporta˝
bezpoÊredni, który bardziej zadowa-
la Czytelników i nas. PostawiliÊmy te˝
specjalne stojaki na gazet´ w Aqu-
aparku Fala, w SPZOZ w Niepor´cie
i w Urz´dzie Gminy. Cieszy nas, ˝e
WieÊci Niepor´ckie sà popularne
wÊród mieszkaƒców. 
–– CCzzyy  ggaazzeettaa  bbrroonnii  ssii´́  wwee  ddoobbiiee  IInntteerr--
nneettuu  ii ppoorrttaallii  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊcciioowwyycchh??  
Trudno mi zachowaç obiektywizm, sa-
ma jestem uzale˝niona od czytania.
Czytam wszystko, poczàwszy od og∏o-
szeƒ na s∏upach po wiadomoÊci inter-
netowe. MyÊl´, ˝e gazeta nasza ma
jeszcze przysz∏oÊç przed sobà i zain-
teresowanych nià czytelników. A zwo-

lennicy internetu mogà si´ z nià zapo-
znaç w wersji elektronicznej na stro-
nie www.nieporet.pl. 
–– CCzzyy  zzddaarrzzyy∏∏aa  ssii´́  kkiieeddyyÊÊ  jjaakkaaÊÊ  wwppaadd--
kkaa,,  nniieezzaauuwwaa˝̋oonnyy  bb∏∏ààdd,,  mmoo˝̋ee  jjaakkiieeÊÊ
zzaabbaawwnnaa  ffoottooggrraaffiiaa??
Nie ma gazety bez wpadki. Zdarzy∏ si´
nam b∏àd, na szcz´Êcie zauwa˝ony.
Trzeba by∏o wymieniç po∏ow´ ka˝de-
go egzemplarza gazety, co z∏o˝y∏o si´
na sporà prac´. Mia∏am przez par´
dni spuchni´ty staw kciuka, ale bar-
dziej dokuczliwa by∏a ÊwiadomoÊç po-
pe∏nionego b∏´du. Zawsze przeglàdam
nowe wydanie gazety z lekkim niepo-
kojem, czy nie wkrad∏ si´ jakiÊ cho-
chlik… Na szcz´Êcie, takie sytuacje
zdarzajà si´ rzadko. Pozdrawiam
przy okazji kolegów z Dzia∏u, z który-
mi wspólnie pracujemy nad ka˝dym
wydaniem i pilnujemy, ˝eby nie by∏o
niespodzianek :)
DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏ D. Lewtak

Rozmowa z... BEATÑ WILK

Jak si´ zarejestrowaç, aby otrzymywaç
bezp∏atne informacje z Serwisu SMS
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer

503 340 503 wpisujàc w treÊci wiadomoÊci

kod rejestrujàcy wybrany z tabeli obok. *

2. Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem rejestracyj-

nym otrzymasz wiadomoÊç SMS z potwier-

dzeniem rejestracji w wybranym serwisie.

3. Rejestracja do ka˝dego Serwisu informacyj-

nego wymaga wys∏ania wiadomoÊci SMS. *

Wyrejestrowanie si´ z Serwisu SMS 
Gminy Niepor´t
Ponowne wys∏anie wiadomoÊci z tym samym

kodem rejestracyjnym powoduje wyrejestro-

wanie si´ z danego Serwisu SMS. *

REGULAMIN BEZP¸ATNEGO
SERWISU SMS GMINY NIEPOR¢T

1. Ka˝da osoba, która korzysta z Bezp∏atnego

Serwisu SMS Gminy Niepor´t, tym samym

przyjmuje do wiadomoÊci i akceptuje wa-

runki niniejszego regulaminu.

2. Z us∏ug serwisu korzystaç mogà wy∏àcznie

osoby pe∏noletnie.

3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne

i bezp∏atne.

4. Celem serwisu jest szybkie i sprawne prze-

kazywanie mieszkaƒcom informacji doty-

czàcych bezpieczeƒstwa, sytuacji kryzyso-

wych oraz wydarzeƒ z ˝ycia gminy.

5. Ka˝da zarejestrowana osoba zobowiàzu-

je si´ do bie˝àcej aktualizacji numeru te-

lefonu komórkowego poprzez wyreje-

strowanie starego numeru i zarejestrowa-

nie nowego.

6. Urzàd Gminy Niepor´t nie ponosi odpowie-

dzialnoÊci za dzia∏anie Serwisu SMS i utra-

cone korzyÊci, które mogà wynikaç z nie

dzia∏ania Serwisu SMS.

7. Numery telefonów u˝ytkowników Serwisu

SMS b´dà wykorzystywane wy∏àcznie

w celu wysy∏ania wiadomoÊci w ramach

Serwisu Informacyjnego, do którego numer

zosta∏ zapisany. Numery telefonów u˝yt-

kowników nie b´dà udost´pniane innym

podmiotom.

9. Urzàd Gminy Niepor´t zastrzega sobie pra-

wo do zmiany niniejszego regulaminu bez

powiadomienia u˝ytkownika.

10. Informacja o zmianie niniejszego regula-

minu b´dzie zamieszczana na stronie

www.nieporet.pl.

Redaktorem Naczelnym WieÊci Niepor´ckich

Szanowni Paƒstwo,
majàc na uwadze bezpieczeƒstwo oraz popraw´ komunikacji z mieszkaƒcami Wójt Gminy Niepor´t uruchomił bezpłatny Serwis
SMS Gminy Niepor´t. Umo˝liwia on szybkie i sprawne przekazywanie informacji o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych ze zmianà
warunków pogodowych, sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu mieszkaƒców, a tak˝e informacji o wa˝nych
wydarzeniach z ˝ycia gminy. Serwis jest wolny od treÊci reklamowych i słu˝y tylko do komunikacji Gminy z Mieszkaƒcami.
Zapraszamy do zarejestrowania si´ w przygotowanym bezpłatnym serwisie informacyjnym SMS.

ZALOGUJ SI¢ w Bezpłatnym Serwisie 
Informacyjnym SMS Gminy Niepor´t
ZALOGUJ SI¢ w Bezpłatnym Serwisie 
Informacyjnym SMS Gminy Niepor´t

SERWIS INFORMACYJNY            KOD REJESTRUJÑCY
BEZPIECZE¡STWO – przesyłane nieporet01
b´dà informacje zwiàzane ze zmianà
warunków pogodowych,
awariach, utrudnieniach w ruchu,
a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych
zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu.
INFORMACJE – przesyłane b´dà nieporet02
informacje o wydarzeniach
m.in. imprezach kulturalnych,
festynach, Êwi´cie gminy,
a tak˝e i formacje urz´dowe.

* – koszt wys∏ania pojedynczej wiadomoÊci, jest zgodny z planem taryfowym danego operatora. Wys∏anie wiadomoÊci SMS o wskazanej treÊci oznacza akceptacj´ poni˝szego Regulaminu Bezp∏atnego Serwisu SMS Gminy Niepor´t.

• Bàdê bezpieczny! • Bàdê poinformowany!• Bàdê bezpieczny! • Bàdê poinformowany!•



Dawniej pierogi przygotowywane

by∏y wy∏àcznie z okazji Êwiàt i ka˝-

de Êwi´to charakteryzowa∏o si´ in-

nym rodzajem pierogów, np.: „kur-

niki” – du˝e pierogi weselne z ró˝-

nymi nadzieniami, zawsze

z dodatkiem mi´sa drobiowego;

„knysze” – pierogi ˝a∏obne; „kolad-

ki” – pieczone w styczniu, w okre-

sie kol´dowania; „hreczuszki”

– przyrzàdzane z màki gryczanej;

„sanie˝ki” i „socznie” – s∏odkie pie-

ro˝ki pieczone najcz´Êciej z okazji

imienin.

Któ˝ z nas nie lubi pierogów? To

przepyszne danie poza doznaniami

smakowymi przywo∏uje wspomnie-

nia domowej kuchni naszych Mam

i Babç.

Festiwal Pierogów w Country Sa-

lonie z pewnoÊcià przywo∏a

u wszystkich takie wspomnienia. 

Zapraszamy wszystkich Miesz-

kaƒców Niepor´tu i okolic na Êwi´-

to tego przepysznego dania – na Fe-

stiwal Pierogów do Country Salo-

onu.

Przy kominku wyjàtkowej restau-

racji w Centrum Konferencyjno-

-Rekreacyjnym Promenada w Bia∏o-

brzegach (ul. Spacerowa 35) zasma-

kujà Paƒstwo r´cznie robionych

pierogów z oryginalnymi farszami.

Czekajà na Paƒstwa tradycyjne

pierogi z kapustà i grzybami, piero-

gi ruskie, pierogi z serem na s∏odko

oraz oryginalne pierogi ze szpina-

kiem i serem typu feta, z ∏ososiem,

koperkiem i delikatnym bia∏ym ser-

kiem, z kaszà gryczanà i grzybami

leÊnymi oraz chiƒskim farszem wa-

rzywnym.

Festiwal Pierogów w po∏àczeniu

z rozgrzewajàcymi herbatami lub

grzanym winem przy iskrzàcym ko-

minku to Êwietna propozycja

na umilenie jesiennego popo∏udnia

lub wieczoru zarówno w gronie ro-

dzinnym, wÊród przyjació∏ jak

i na randk´ we dwoje.

Zapraszamy 7 dni w tygodniu

– Festiwal Pierogów trwa a˝ do koƒ-

ca listopada.

Rezerwacje stolików przyjmuje:

Recepcja 22-2115 150 (czynna ca∏à

dob´), Country Saloon 22-2115

(11.00-23.00).

� CK Promenada

� dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana

Kazimierza, na odcinku od ronda

w Rembelszczyênie w kierunku

Warszawy. ¸àczna d∏ugoÊç nowego

chodnika to 1410 metrów. Projekt

wykonuje firma AJC Project z W´-

growa za kwot´ 33 tys. z∏, w termi-

nie do 30 listopada;

� kot∏owni wbudowanej w Gmin-

nym Przedszkolu w Bia∏obrzegach,

które tylko do koƒca roku korzysta

z energii cieplnej dostarczanej przez

Jednostk´ Wojskowà. Wykonawcà

prac jest firma SGW Budownictwo

z Radomia, ich koszt to 87 tys. z∏.

Termin realizacji inwestycji up∏y-

wa 15 paêdziernika;

� modernizacji kot∏owni gazowej

w SPZOZ w Niepor´cie, w ramach

której wymienione zostanà kot∏y

gazowe. Po zakoƒczeniu prac oÊro-

dek zdrowia zyska na swoje potrze-

by jedno dodatkowe pomieszczenie.

Inwestycj´ realizuje Zak∏ad Instala-

cji Sanitarnych i Robót Budowla-

nych z Wólki Radzymiƒskiej,

za kwot´ 62 tys. z∏. Prace potrwajà

do 30 paêdziernika.

� BW
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HARMONOGRAM ZEBRA¡ WIEJSKICH
W SOŁECTWACH GMINY NIEPOR¢T

Zakoƒczono prace przy budowie oÊwietlenia ulicy Ba-
rokowej w Stanis∏awowie Pierwszym.
Przy ulicy Barokowej stan´∏o 5 s∏upów oÊwietleniowych,

na odcinku d∏ugoÊci 164 metrów.

Wykonawcà by∏o Przedsi´biorstwo Budownictwa

Sieci Energetycznych ELBIS z Wo∏omina. Koszt prac

wyniós∏ 22 tys. z∏. � BW

GMINNE INWESTYCJE
Zlecono wykonanie:

Barokowa oÊwietlona

Og∏oszony zosta∏ przetarg na prze-
budow´ k∏adki na Kanale ˚eraƒ-
skim w Niepor´cie. JednoczeÊnie
Gmina stara si´ o uzyskanie dofi-
nansowania inwestycji w kwo-
cie 500 tys. z∏otych. 
Przewidziane prace budowlane ma-

jà na celu popraw´ stanu techniczne-

go k∏adki, a tym samym popraw´

bezpieczeƒstwa ruchu. Istotnà zmia-

nà jest budowa dwóch pochylni, któ-

re u∏atwià korzystanie z k∏adki oso-

bom niepe∏nosprawnym. Przebudo-

wa k∏adki wp∏ynie równie˝

na popraw´ atrakcyjnoÊci turystycz-

nej i rekreacyjnej gminy, a szczegól-

nie samego Niepor´tu, u∏atwiajàc

pokonanie tego odcinka trasy rowe-

rzystom. Gmina z∏o˝y∏a wniosek

o dofinansowanie inwestycji do Lo-

kalnej Grupy Rybackiej Zalew Ze-

grzyƒski w ramach zakresu

„Wzmocnienie konkurencyjnoÊci

i utrzymanie atrakcyjnoÊci obszarów

zale˝nych od rybactwa” Programu

Operacyjnego Ryby 2007-2013.

Wniosek zaopiniowany zosta∏ pozy-

tywnie, co równoznaczne jest z za-

rezerwowaniem Êrodków finanso-

wych na jego realizacj´. Ostatnim

etapem jest weryfikacja dofinanso-

wania przez Urzàd Marsza∏kowski,

zakoƒczona, miejmy nadziej´, pod-

pisaniem umowy. 

Przewidziany termin ukoƒczenia

realizacji inwestycji to sierpieƒ 2013

roku. � BW

Przebudowa kładki w Niepor´cie

Dobiegajà koƒca prace przy rozbudowie siedziby
OSP w Kàtach W´gierskich.
Dobudowane pomieszczenie gara˝owe jest ju˝ prawie

gotowe, pozosta∏o wykonanie nawierzchni pod∏ogi

w formie wylewki ̋ ywicznej. Zlecono tak˝e wykonaw-

cy zagospodarowanie terenu wokó∏ budynków OSP

i OÊrodka Kultury – po∏o˝one zostanà p∏yty eko i wy-

mieniona brama. 

Termin ukoƒczenia prac, których koszt wyniós∏ 30 tys.

z∏, up∏ywa 30 wrzeÊnia. � BW

FESTIWAL Pierogów
w Promenadzie

Rozbudowa budynku
OSP w Kàtach
W´gierskich

SOŁECTWO DZIE¡ GODZINAMIEJSCE ZEBRANIA
Wola Aleksandra 21 wrzeÊnia 18.00 OÊrodek Kultury

Piàtek w Stanisławowie Drugim

Stanisławów Drugi 21 wrzeÊnia  19 30 OÊrodek Kultury
Piàtek w Stanisławowie Drugim

Stanisławów 25 wrzeÊnia 18.00 Gimnazjum
Pierwszy Wtorek w Stanisławowie

Pierwszym 

Wólka Radzymiƒska 26 wrzeÊnia 19.00 Szkoła Podstawowa
Âroda w Wólce Radzymiƒskiej

Michałów-Grabina 27 wrzeÊnia 19.00 Szkoła Podstawowa 
Czwartek w Józefowie

Niepor´t 28  wrzeÊnia 18.30 OÊrodek Kultury 
Piàtek w Niepor´cie

Aleksandrów 1 paêdziernika 18.00 Szkoła Podstawowa
Poniedziałek w Izabelinie

Izabelin 1 paêdziernika 19.30 Szkoła Podstawowa 
Poniedziałek w Izabelinie 

Józefów 02 paêdziernika 18.00 Szkoła Podstawowa
Wtorek w Józefowie

Rynia 03 paêdziernika 19.00 TPD w Ryni
Âroda

Beniaminów 04 paêdziernika 18.00 OÊrodek Kultury 
Czwartek w Beniaminowie

Ulica J. Kazimierza w kierunku Warszawy
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Wójt Gminy Niepor´t,
og∏asza pisemny przetarg ograni-
czony na dzier˝aw´ cz´Êci nieru-
chomoÊci, po∏o˝onej w centrum
Niepor´tu przy Placu Wolno-
Êci 3A, zabudowanej budynkiem
handlowo-us∏ugowym na cele
dzia∏alnoÊci handlowej prowadzo-
nej przez sieciowe sklepy detalicz-
ne typu dyskont lub supermarket. 
I.) Przedmiot dzier˝awy:
cz´Êç dzia∏ki nr 128/10, o pow.

ok. 0,23 ha, po∏o˝ona w Niepor´cie

przy Placu WolnoÊci 3A, ksi´ga

wieczysta Nr WA1L/00063816/5,

zabudowana budynkiem handlowo-

-us∏ugowym o trzech kondygna-

cjach (parter, pi´tro i u˝ytkowe

poddasze), powierzchnia: zabudowy

– 600 m2, u˝ytkowa – 1303 m2.

Przeznaczenie na cele dzia∏alnoÊci

handlowej, prowadzonej przez sie-

ciowe sklepy detaliczne typu dys-

kont lub supermarket, prowadzàce

sprzeda˝ g∏ównie w systemie samo-

obs∏ugowym, oferujàce szeroki, uni-

wersalny asortyment artyku∏ów

˝ywnoÊciowych oraz artyku∏ów nie-

˝ywnoÊciowych cz´stego zakupu;

mogàce równie˝ prowadziç pomoc-

niczà dzia∏alnoÊç gastronomicznà

i us∏ugowà.

Minimalna wysokoÊç miesi´czne-
go czynszu dzier˝awy za Przed-
miot dzier˝awy – 12 000 z∏. (s∏ow-

nie: dwanaÊcie tysi´cy z∏otych)
brutto miesi´cznie, w tym podatek

VAT 23%.

Pe∏na informacja o przetargu znaj-
duje si´ na stronie www.bip.niepo-
ret.pl w zak∏adce Og∏oszenia 2012

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY NIEPOR¢T OGŁASZA:

O K A Z J A ! ! !  O K A Z J A ! ! !  O K A Z J A ! ! !  
ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDA˚ W GMINIE NIEPOR¢T

Tak w ca∏ym powiecie legionowskim tak i w naszej gminie nie mo˝e
zabraknàç projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie „Ma∏a
Ojczyzna”, celem którego jest zwi´kszenie aktywnoÊci spo∏ecznej
i podniesienie wiedzy na temat spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. 

BEZPŁATNE porady prawne 
w Urz´dzie Gminy Niepor´t
W specjalnie uruchomionym punkcie

konsultacyjnym w Urz´dzie Gminy

Niepor´t w ka˝dy wtorek w godzi-

nach 13.00 – 16.00, konsultanci praw-

nicy sà do Paƒstwa dyspozycji. Udzie-

là BEZP¸ATNYCH porad z zakresu

praw i wolnoÊci obywatelskich w de-

mokratycznym paƒstwie prawnym.

Konsultant poradzi równie˝ w spra-

wach pilnych dla obywateli w tym

mi´dzy innymi z zakresu funkcjono-

wania wspólnot obywatelskich. 

Punkt w Niepor´cie czynny b´dzie

do grudnia br. O terminach w kolej-

nych miesiàcach b´dziemy Paƒstwa

informowaç na bie˝àco.

Pytania do konsultanta prawnika

mogà byç kierowane tak˝e na e-mail:

porady@toiowodobrzewiedziec.pl

oraz telefonicznie w godzinach 15.00

– 18.00 pod nr 666 390 939.

Projekt finansowany jest ze Êrod-

ków Unii Europejskiej.

� D.Lewtak

Sesje Rady Gminy Niepor´t
23 sierpnia 2012 roku odby∏a
si´ XXVIII sesja Rady Gminy
Niepor´t. Obrady poprowadzi∏
Eugeniusz Woêniakowski – Prze-
wodniczàcy Rady Gminy. 
Podczas sesji Rada Gminy przyj´∏a

mi´dzy innymi nast´pujàce uchwa-

∏y (pe∏na treÊç uchwa∏ znajduje si´

w BIP w zak∏adce – Uchwa∏y Rady):

– uchwa∏à Nr XXVIII/66/2012
zmieniono uchwa∏´ w sprawie

ustalenia czasu bezp∏atnego na-

uczania, wychowania i opieki oraz

wysokoÊci op∏at za Êwiadczenia

udzielane przez przedszkola pu-

bliczne prowadzone przez gmin´

Niepor´t w czasie przekraczajà-

cym wymiar zaj´ç zapewniajà-

cych bezp∏atne nauczanie, wycho-

wanie i opiek´. Podj´ta uchwa∏a

nie zmienia wysokoÊci op∏at a je-

dynie wprowadza zmian´ terminu

jej obowiàzywania na czas nie-

okreÊlony;

– uchwa∏à Nr XXVIII/67/2012 wy-

ra˝ono zgod´ na na u˝yczenie lo-

kalu u˝ytkowego, po∏o˝onego

na Osiedlu Wojskowym 108

w Bia∏obrzegach gmina Niepor´t

na potrzeby funkcjonowania Sto-

warzyszenia Inicjatyw Twórczych

„Trzecia Fala”;

– uchwa∏à Nr XXVIII/70/2012
nadano nazw´ „Odrodzenia” dro-

dze wewn´trznej, po∏o˝onej we

wsi Niepor´t gmina Niepor´t sta-

nowiàcej dzia∏k´ ewid. o nr 476/8.

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczà-

cy zamknà∏ obrady XXVIII sesji Ra-

dy Gminy. 

� D.Brzozowska
11 wrzeÊnia 2012 r. w Sali konfe-
rencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t
odby∏a si´ XXIX sesja Rady Gmi-
ny Niepor´t. Obrady poprowadzi∏
Przewodniczàcy Rady Gminy Eu-
geniusz Woêniakowski. 
Podczas sesji Rada Gminy podj´∏a

m.in nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na

treÊç uchwa∏ znajduje si´ w BIP

w zak∏adce – Uchwa∏y Rady):

– uchwa∏à Nr XXIX/74/2012 doko-

nano niezb´dnych zmian Uchwa-

∏y Bud˝etowej na 2012 rok Gmi-

ny Niepor´t, zabezpieczajàc m.in.

Êrodki finansowe na modernizacje

kot∏owni w SP ZOZ w Niepor´cie;

– uchwa∏à Nr XXIX/75/2012 Rada

Gminy zdecydowa∏a o przystàpie-

niu do sporzàdzenia „Miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego dla cz´Êci so∏ectwa Jó-

zefów – rejon Kana∏u Bródnow-

skiego w gminie Niepor´t”;

– uchwa∏à Nr XXIX/76/2012 Rada

Gminy zdecydowa∏a o przystàpie-

niu do sporzàdzenia „Miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru so∏ectwa

Beniaminów w gminie Niepor´t”;

– uchwa∏à nr XXIX/77/2012 Rada

Gminy zdecydowa∏a o przystàpie-

niu do sporzàdzenia „Miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-

strzennego dla cz´Êci obszaru so-

∏ectwa Izabelin w gminie

Niepor´t”;

– uchwa∏à Nr XXIX/80/2012 Rada

Gminy wyrazi∏a zgod´ na zawarcie

kolejnej umowy dzier˝awy nieru-

chomoÊci gminnych, po∏o˝onych

we wsi i gminie Niepor´t, stanowià-

cych: cz´Êç dzia∏ki nr 1084, cz´Êç

dzia∏ki nr 970/48, cz´Êç dzia∏ki

nr 970/2 oraz dzia∏ek o nr: 970/19,

970/20, 970/21, 970/22 i 970/23

oraz na odstàpienie od obowiàzku

przetargowego trybu zawarcia tej

umowy, na czas oznaczony

od dnia 16 listopada 2012 r.

do dnia 31 paêdziernika 2013 r.

z aktualnym dzier˝awcà spó∏kà

„Port Jachtowy Niepor´t Sp. z o.o.”;

– uchwa∏à Nr XXIX/81/2012 Rada

Gminy wyrazi∏a zgod´ na zawar-

cie kolejnej umowy dzier˝awy

nieruchomoÊci gminnych po∏o˝o-

nych we wsi Bia∏obrzegi gmina

Niepor´t, stanowiàcych: cz´Êç

dzia∏ki o nr ewid. 269/6 oraz dzia∏-

ki o nr ewid. 268, 269/4, 270/2

i 304 oraz na odstàpienie od obo-

wiàzku przetargowego trybu za-

warcia tej umowy, na czas ozna-

czony od dnia 1 sierpnia 2013 r.

do dnia 31 paêdziernika 2013 r.

z aktualnym dzier˝awcà Panià

Wiolettà Dàbkowskà prowadzàcà

dzia∏alnoÊç pod nazwà ,,Wioska

Turystyczno-˚eglarska ,Port Pila-

wa’ Wioletta Dàbkowska”;

– uchwa∏à Nr XXIX/79/2012 Rada

Gminy uchwali∏a „Miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego

obszaru D´bina w gminie Niepor´t”.

Ponadto Skarbnik Gminy p. K.Sku-

za przedstawi∏a informacj´ o przebie-

gu wykonania bud˝etu Gminy Niepo-

r´t za pierwsze pó∏rocze, informacj´

o kszta∏towaniu si´ wieloletniej pro-

gnozy finansowej w tym o przebiegu

realizacji przedsi´wzi´ç oraz informa-

cj´ o przebiegu wykonania planów fi-

nansowych: Samodzielnego Publicz-

nego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej

w Niepor´cie, Gminnego OÊrodka

Kultury z siedzibà w Niepor´cie i Bi-

blioteki Publicznej Gminy Niepor´t.

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczà-

cy zamknà∏ obrady XXIX sesji Ra-

dy Gminy. 

� J.Joƒska

Mo˝esz dobrze zainwestowaç swo-

je pieniàdze i kupiç atrakcyjnà dzia∏-

k´ z przeznaczeniem pod us∏ugi tu-

rystyki i wypoczynku, po∏o˝onà

w sàsiedztwie kompleksu rekre-

acyjno – wypoczynkowego „Dzika

Pla˝a” nad Zalewem Zegrzyƒskim.

Dzia∏ka nr ewid. 23/9, o po-
wierzchni 2140 m2 (wraz z udzia-
∏em w drodze wewn´trznej)
Przetarg odb´dzie si´ 17 paêdzier-

nika 2012 roku o godzinie 10.00

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Wol-

noÊci 1, 05 – 126 Niepor´t, II p.

Cena wywo∏awcza – 809 387 z∏

brutto, w tym 23% VAT

Wadium w wysokoÊci – 80 000 z∏

Do sprzeda˝y przeznaczona rów-

nie˝ atrakcyjna nieruchomoÊç z uro-

czym kompleksem leÊnym przezna-

czona pod us∏ugi turystyki i wypo-

czynku, w odleg∏oÊci ok. 200 m

od Zalewu Zegrzyƒskiego. 

Dzia∏ka nr ewid. 19/1, o powierzch-
ni 0,1587 ha oraz dzia∏ka 19/2,

o powierzchni 0,2252 ha (wraz
z udzia∏em w drodze wewn´trznej).
Przetarg odb´dzie si´ 17 paêdzier-

nika 2012 roku o godzinie 11.00

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Wol-

noÊci 1, 05 – 126 Niepor´t, II p.

Cena wywo∏awcza:
1) dzia∏ki nr ew. 19/1: 47 610 z∏ net-

to=brutto

2) dzia∏ki nr ew. 19/2: 292 760 z∏

netto+23%VAT=360 095 z∏ brutto

3) udzia∏u 3/6 w dzia∏ce nr 19/6

(droga): 25 125 z∏ net-

to+23%VAT=30 904 z∏ brutto.

¸àcznie cena wywo∏awcza nieru-
chomoÊci: 438 609 z∏ brutto.

Wadium w wysokoÊci – 44 000 z∏

Ponadto do nabycia pi´kna dzia∏ka

pod zabudow´ mieszkaniowà jedno-

rodzinnà w centralnej cz´Êci Izabe-

lina w bezpoÊrednim sàsiedztwie

nowej szko∏y.

Dzia∏ka nr ewid. 185/7, o po-
wierzchni 0,15 ha
Przetarg odb´dzie si´ 24 wrze-

Ênia 2012 roku o godzinie 10.00

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Wol-

noÊci 1, 05 – 126 Niepor´t, II p.

Cena wywo∏awcza – 276 750 z∏

brutto, w tym 23% VAT

Wadium w wysokoÊci – 27 000 z∏
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Podczas VII Pikniku Rodzinnego Caritas w Józefowie, który odbył si´ w niedziel´, 9 wrzeÊnia, nie tylko pogoda spisała si´ na medal. 

T
egoroczna VII edycja Pikniku

Rodzinnego Caritas po raz

trzeci odby∏a si´ na terenie,

którego w∏aÊcicielami sà pp. Michal-

scy, po∏o˝onym przy Szkole Podsta-

wowej w Józefowie. Na nim organi-

zatorzy przygotowali szereg atrakcji.

Prawie ka˝de stoisko mia∏o swojego

sponsora. Patronat honorowy obj´li:

Arcybiskup Henryk Hoser oraz Wójt

Gminy Niepor´t. Rol´ g∏ównego

Partnera Pikniku przyj´∏a firma

LOTTO. Opiek´ medialnà zapewni-

∏y: Radio Warszawa i Tygodnik

„TOiOWO Legionowo”.

Rodzinnà i ciep∏à atmosfer´

w trakcie Pikniku tworzy∏y wyst´py

zespo∏ów: M∏odzie˝ 50 PLUS, Józe-

finki, Rodzina muzykujàca STYK

oraz aktor i piosenkarz Janusz La-

skowski. Jak co roku przygotowane

zosta∏y liczne atrakcje dla dzieci m.

in. plac zabaw oraz konkursy prowa-

dzone przez Beat´ Piórkowskà.

Dmuchana zje˝d˝alnia stan´∏a dzi´-

ki wsparciu finansowemu Wójta

Gminy Niepor´t, mo˝na te˝ by∏o

wylosowaç wiele atrakcyjnych zaba-

wek dzi´ki pomocy Dyrektor Szko-

∏y Podstawowej w Józefowie

Agnieszce Powa∏a. 

GoÊcie Pikniku odwiedzali tak˝e

liczne stoiska kulinarne. Mogli tam

skosztowaç wiele smakowitych po-

traw ufundowanych przez sponso-

rów m.in. grochówk´ bosmaƒskà

z Portu Pilawa, dania z grilla, lody,

jak te˝ ciasta domowego wypieku.

Przeja˝d˝ki bryczkà, oglàdanie wo-

zu stra˝ackiego i samochodu policyj-

nego, jak równie˝ liczne zawody

sportowe (w tym turniej ∏ucznictwa

poprowadzony pod okiem medalist-

ki igrzysk olimpijskich w Atlancie

Iwony Marcinkiewicz) by∏y niemal

oblegane.

Punktem kulminacyjnym imprezy

by∏a LICYTACJA dynamicznie pro-

wadzona przez Janusza Laskow-

skiego, podczas której najwi´kszà

batali´ stoczono o torb´ sportowà

z kolekcji olimpijskiej Londyn 2012

– 710 z∏, Krzy˝ Êw. Franciszka

– 600 z∏, 5 kg belgijskiej czekolady

– 500 z∏ czy weekend w Bukowinie

Tatrzaƒskiej – 480 z∏.

Zebrane w trakcie charytatywnej

imprezy pieniàdze pozwolà na zakup

podr´czników szkolnych oraz sfi-

nansowanie wyjazdów wakacyjnych

i zimowych dla najbardziej potrze-

bujàcych dzieci mieszkajàcych na te-

renie parafii w Józefowie. 

Piknik poprowadzi∏ charytatywnie

znany i lubiany prezenter Conrado

Moreno.

Zespó∏ Caritas na czele z Przewod-

niczàcym Ksi´dzem Piotrem Âliwkà

dzi´kuje wszystkim Parafianom

i GoÊciom, którzy tak licznie brali

udzia∏ w tegorocznym Pikniku,

a tak˝e wszystkim, którzy hojnie

wspierali imprez´: sponsorom,

uczestnikom licytacji, artystom i wo-

lontariuszom. � A.Staƒczak

CHARYTATYWNIE z Caritas

23 czerwca w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odbyła si´
impreza koƒczàca sezon działalnoÊci kulturalnej i sportowej. Była
to okazja do prezentacji osiàgni´ç OÊrodka w Niepor´cie a tak˝e filii:
w Beniaminowie, w Kàtach W´gierskich, w Stanisławowie Drugim
oraz w Zegrzu Południowym. 

SOBÓTKA 2012
Na deskach sceny GOK zaprezento-

wali si´: Szko∏a J´zykowa, zespó∏

taƒca nowoczesnego, sekcja karate,

Klub M∏odego B´bniarza, zespó∏

taƒca folklorystycznego „Niepor´-

cak”, sekcja baletowa. Mo˝liwoÊci

wokalne zaprezentowali: Aleks

B∏´dniak, zespo∏y: ToBeUp i Piena

Voce oraz grupa wokalna z Zegrza

P∏d. MogliÊmy pos∏uchaç równie˝

koncertu m∏odych pianistów. Du˝e

zainteresowanie wzbudzi∏a prezenta-

cja jogi.

Szczególnym pokazem by∏o

przedstawienie teatru „Maska”.

Spektakl „Silni i S∏abi” opowiada∏

widzom o problemie ludzkiej oboj´t-

noÊci na krzywd´, pogardy dla s∏ab-

szego. TrafnoÊç podj´tej tematyki

przedstawienia udowodni∏a reakcja

widowni, która przez trzydzieÊci

pi´ç minut oglàda∏a w skupieniu

Êwietnà gr´ zespo∏u wzmocnionà

oprawà muzycznà. 

Imprez´ zakoƒczy∏o, zgodnie z tra-

dycjà nocy Êwi´tojaƒskiej, rzucanie

wianków na wody Kana∏u ˚eraƒ-

skiego i ognisko.

� I.Jacyna

KATARZYNÑ
WOJCIECHOWSKÑ

„Bitwa na g∏osy” to muzyczny pro-

gram TVP 2. Walczyç w nim b´dzie

osiem zespo∏ów dowodzonych przez

osiem gwiazd, a nagrodà g∏ównà

jest 100 tys. z∏otych z przeznacze-

niem na szczytny cel w mieÊcie zwy-

ci´skiej grupy.

Ka˝da z gwiazd podczas castingu

wy∏oni∏a 16-osobowy zespó∏, który

b´dzie wyst´powa∏ w odcinkach

na ˝ywo. B´dà tam wykonywaç

przeboje polskie i zagraniczne.

O tym, kto przejdzie dalej, a kto od-

padnie, zdecydujà widzowie w kon-

kursie smsowym. W ka˝dym odcin-

ku z programem po˝egna si´ jedna

ekipa, która zdoby∏a najmniej g∏o-

sów. W finale zmierzà si´ dwa naj-

mocniejsze miasta.

KKaassiiuu  nnaa ccoo  ddzziieeƒƒ  jjeesstteeÊÊ  wwookkaalliissttkkàà
nniieeppoorr´́cckkiieeggoo  zzeessppoo∏∏uu  TTooBBeeUUpp,,
oodd jjaakk  ddaawwnnaa  ÊÊppiieeww  jjeesstt  TTwwoojjàà  ppaassjjàà??
– Tak, to w∏aÊnie w tym zespole,
pod Twoim okiem rozpocz´∏a si´ mo-
ja profesjonalna przygoda z muzykà. 
Âpiew by∏ oczywiÊcie mojà pasjà ju˝
od szko∏y podstawowej, kiedy to za-
cz´∏am Êpiewaç w szkolnym chórze,
dzi´ki czemu uÊwiadomi∏am sobie, ̋ e
posiadam s∏uch muzyczny.

TTwwoojjaa  kkaarriieerraa  ww zzeessppoollee  cciiààggllee  ssii´́
rroozzwwiijjaa,,  ddoossttaa∏∏aaÊÊ  ssii´́  rróówwnniiee˝̋  ddoo ÊÊccii--
ss∏∏eejj 1166  oossoobboowweejj  ggrruuppyy  wwookkaallnneejj  RRoo--
bbeerrttaa  GGaawwlliiƒƒsskkiieeggoo  ssttaarrttuujjààcceejj  ww kkoo--
lleejjnneejj  eeddyyccjjii  BBiittwwyy  nnaa GG∏∏oossyy..  CCoo  cczzuu--
∏∏aaÊÊ,,  ggddyy  zzoossttaa∏∏aaÊÊ  wwyybbrraannaa  pprrzzeezz
nniieeggoo  zz kkiillkkuu  ttyyssii´́ccyy  iinnnnyycchh  cchh´́tt--
nnyycchh??
– Przez kilka godzin nie dochodzi∏o
to do mnie. Tym bardziej, ˝e siedzàc
na przes∏uchaniu do koƒca nie by∏am
pewna, ˝e Robert wybierze w∏aÊnie
mnie do swojej dru˝yny,bo przecie˝
by∏o du˝o fajnie Êpiewajàcych woka-
listów. Czekanie na werdykt wzbu-
dzi∏o najwi´ksze emocje, a po nim
ogromna radoÊç, ˝e to w∏aÊnie mój
g∏os si´ spodoba∏. 
MMoo˝̋eesszz  nnaamm  ttrroocchh´́  zzddrraaddzziiçç  jjaakk  wwyy--
ggllààddaajjàà  pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiaa  tteelleewwiizzyyjj--
nneeggoo  sshhooww  oodd kkuucchhnnii??  
– Próby do programu odbywajà si´
g∏ównie w studio na Wale Miedze-
szyƒskim oraz w Egurola Dance Stu-
dio. Pracujà z nami choreografowie,
styliÊci i chórmistrzowie. Dajà nam
codziennie niez∏y wycisk trenujàc na-
sze g∏osy i taniec. Wydawa∏oby si´,
˝e b´dzie to wy∏àcznie fajna zabawa,
ale tak naprawd´ to równie˝ ci´˝ka
praca. 

WWiieemmyy  jjuu˝̋,,  ˝̋ee  wwÊÊrróódd  wwaasszzeejj  kkoonnkkuu--
rreennccjjii  jjeesstt  ssppoorroo  lluubbiiaannyycchh  ii ppooppuullaarr--
nnyycchh  ggwwiiaazzdd..  KKttóórreejj  ggwwiiaazzddyy  jjaakkoo  zzee--
ssppóó∏∏  oobbaawwiiaacciiee  ssii´́  nnaajjbbaarrddzziieejj??
– MyÊl´, ˝e najbardziej obawiamy
si´ dru˝yny Ewy Farny i Julii, gdy˝
majà sporo fanów wÊród m∏odych lu-
dzi.Ale mam nadziej´, ˝e g∏osujàcy
nie b´dà patrzeç tylko na g∏ównych
idoli, ale przede wszystkim na to ja-
ki poziom wokalny i taneczny pre-
zentuje szcz´Êliwa 16-ka. 
ZZddaajjeesszz  ssoobbiiee  sspprraaww´́,,  ˝̋ee  wwsszzyyssccyy
pprrzzyyjjaacciieellee  ii zznnaajjoommii  bb´́ddàà  zz ppeewwnnoo--
ÊÊcciiàà  ooggllààddaaçç  pprrooggrraammyy  zz TTwwooiimm
uuddzziiaa∏∏eemm,,  ccoo  cchhcciiaa∏∏aabbyyÊÊ  iimm  pprrzzeekkaa--
zzaaçç??
– Na pewno chcia∏abym ich serdecz-
nie zach´ciç do g∏osowania na gru-
p´ Roberta Gawliƒskiego, poniewa˝
jesteÊmy naprawd´ bardzo otwartà
i pe∏nà energii grupà. Reprezentuje-
my wysoki poziom wokalny i mam
nadziej´, ˝e w kolejnych odcinkach
to udowodnimy!
ZZeessppóó∏∏  TTooBBeeUUpp  ii wwsszzyyssccyy  pprrzzyyjjaacciiee--
llee  ttrrzzyymmaajjàà  zzaa CCiieebbiiee  kkcciiuukkii!!
– Dzi´kuj´! 

� Rozmawia∏a 
Monika Kamiƒska-Thomas

Katarzyna Wojciechowska, na co dzieƒ mieszkanka Wólki
Radzymiƒskiej, dostała si´ do finałowej grupy Roberta
Gawliƒskiego z zespołu Wilki, reprezentujàcej Warszaw´.

Rozmowa z...
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F
estiwal odbywa si´ pod patro-

natem Marsza∏ka Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Ka˝dà

gmin´, b´dàcà cz∏onkiem LGD, re-

prezentuje jedno so∏ectwo. Na tere-

nie szko∏y w Józefowie stan´∏o 6 sto-

isk z gmin: Dabrówka, Jab∏onna, Se-

rock, Somianka, Wieliszew

i Niepor´t. Reprezentanci gmin ry-

walizowali w trzech kategoriach:

prezentacja stoiska, zanikajàcy za-

wód; smaki kuchni regionalnej oraz

wyst´p sceniczny. Stoiska ugina∏y

si´ pod ci´˝arem kulinarnych przy-

smaków, kusi∏y pi´knym wystrojem,

a wyst´py zespo∏ów tanecznych,

muzycznych i wokalnych wywo∏y-

wa∏y burz´ braw. Trzy komisje oce-

nia∏y so∏ectwa w ka˝dej kategorii.

So∏ectwo Stanis∏awów Drugi, repre-

zentujàce gmin´ Niepor´t, zdoby-

∏o I miejsce za wyst´p zespo∏u M∏o-

dzie˝ 50+ z udzia∏em m∏odziutkiego

zespo∏u ludowego oraz III miejsce

za prezentacj´ stoiska i dorobku so-

∏ectwa. Najwi´kszà iloÊç punktów

zebra∏o so∏ectwo Skrzeszew i ono

b´dzie gospodarzem przysz∏oroczne-

go festiwalu.

� B.Wilk

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu
Zegrzyƒskiego” po raz trzeci zorganizowała Festiwal
AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw.
W tym roku współorganizatorem festiwalu była
Gmina Niepor´t i sołectwo Józefów, które zwyci´˝yło
w ubiegłorocznej rywalizacji. 

III FESTIWAL AktywnoÊci Społecznej
i Kulturalnej Sołectw
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E K O L O G I A

EKOLOGIA W GMINIE Urzàd 
Gminy Niepor´t

organizuje kolejnà
zbiórk´ odpadów

wielkogabarytowych
na terenie Gminy

Niepor´t.

W miesiàcach – PAèDZIERNIK
i LISTOPAD – mieszkaƒcy gminy

Niepor´t mogà dostarczaç odpady
wielkogabarytowe pochodzàce
z gospodarstw domowych – wszel-

kiego rodzaju meble np. sto∏y, sza-

fy, komody, rega∏y wraz z zamonto-

wanymi szybami, krzes∏a, sofy, fo-

tele itp., jak równie˝ dywany, wózki

dzieci´ce, materace, pierzyny, rowe-

ry, zabawki du˝ych rozmiarów itp.

– do kontenerów (otwartych) usta-

wionych na terenie Gminy Niepor´t,

w wyznaczone SOBOTY w godzi-

nach 8.00 – 13.00 lub 12.00 – 17.00
(zgodnie z Harmonogramem za-

mieszczonym obok). 

DO KONTENERÓW NA ODPA-
DY WIELKOGABARYTOWE
ZABRONIONE JEST WRZUCA-

NIE – zu˝ytego sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego (np. AGD
czy RTV), worków z odpadami se-
gregowanymi, worków z odpada-
mi komunalnymi zmieszanymi,
opon, cz´Êci samochodowych, aku-
mulatorów, odpadów z remon-
tów, styropianu, Êwietlówek, ̋ aró-
wek, baterii, odpadów zielonych
itd.!!!

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒ-

ców Gminy Niepor´t (z gospodarstw

domowych) do uczestnictwa w wy-

˝ej przedstawionej akcji.

Informacje na powy˝szy temat

mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy

Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1, 05-126

Niepor´t, pok. nr 30 (II pi´tro) lub

pod nr tel. (022) 767 04 47.

� Renata Szkolniak 

HARMONOGRAM:
PAèDZIERNIK

� 6 paêdziernika 2012 r. 
(sobota godz. 8.00
– 13.00)

ZEGRZE POŁUDNIOWE – obok
dawnego OÊrodka
Wypoczynkowego przy
ul. Rybaki – 1 szt. KP-7
BIAŁOBRZEGI – teren działki
przy ul. Wczasowej
– za pompownià Êcieków –
1 szt. KP-7

� 13 paêdziernika 2012 r. 
(sobota godz. 8.00
– 13.00)

REMBELSZCZYZNA
– u SOŁTYSA przy
ul. Stru˝aƒskiej 132 
– 1 szt. KP-7 
KÑTY W¢GIERSKIE – teren
Gminnego OÊrodka Kultury
przy ul. KoÊcielnej 22 
– 1 szt. KP-7

� 20 paêdziernika 2012 r. 
(sobota godz. 8.00
– 13.00) 

STANISŁAWÓW DRUGI
– teren Gminnego OÊrodka
Kultury przy ul. Wolskiej 78
– 1 szt. KP-7
JÓZEFÓW – teren Szkoły
Podstawowej przy
ul. Szkolnej 61 – 1 szt. KP-7 

� 20 paêdziernika 2012 r. 
(sobota godz. 12.00
– 17.00) 

WOLA ALEKSANDRA – Gminny
Punkt Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych
przy ul. Wolskiej (niedaleko
nr 124) – 1 szt. KP-7

� 27 paêdziernika 2012 r.
(sobota godz. 8.00
– 13.00) 

NIEPOR¢T – parking przy
Pl. WolnoÊci obok cmentarza
– 2 szt. KP-7
NIEPOR¢T – parking
przy ul. Zegrzyƒskiej obok
baru „U Greka” – 1 szt. KP-7

LISTOPAD

� 3 listopada 2012 r.
(sobota godz. 8.00
– 13.00)

STANISŁAWÓW PIERWSZY
– teren „Âwi´ta Ziemniaka”
– działka przy ul. Stru˝aƒskiej
– 1 szt. KP-7
STANISŁAWÓW PIERWSZY
– Czarna Struga – Osiedle
LeÊne przy ul. Stru˝aƒskiej 
– 1 szt. KP-7

� 3 listopada 2012 r.
(sobota godz. 12.00
– 17.00) 

MICHAŁÓW-GRABINA
– Gminny Punkt Odbioru
Segregowanych Odpadów
Komunalnych
przy ul. Przyrodniczej
(niedaleko nr 15) 
– 1 szt. KP-7

� 10 listopada 2012 r. 
(sobota godz. 8.00
– 13.00) 

STANISŁAWÓW PIERWSZY
/NIEPOR¢T – parking obok
KoÊcioła przy ul. Izabeliƒskiej
– 1 szt. KP-7
ALEKSANDRÓW – przy
ul. Królewskiej koło SOŁTYSA
– 1 szt. KP-7

� 17 listopada 2012 r. 
(sobota godz. 8.00
– 13.00) 

IZABELIN – na terenie działki
przy ul. Szkolnej obok Sklepu
Spo˝ywczego vis a vis Szkoły
Podstawowej – 1 szt. KP-7 
WÓLKA RADZYMI¡SKA
– obok budynku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej – 1 szt. KP-7

� 17 listopada 2012 r.
(sobota godz. 12.00
– 17.00) 

NIEPOR¢T – Gminny Punkt
Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych
przy ul. Małoł´ckiej 
– 1 szt. KP-7 

� 24 listopada 2012 r.
(sobota godz. 8.00
– 13.00) 

RYNIA – obok p´tli
autobusowej przy ul. Głównej
– 1 szt. KP-7
BENIAMINÓW – teren
Gminnego OÊrodka Kultury
Beniaminów 38A – 1 szt. KP-7

ZBIÓRKA odpadów
wielkogabarytowych

Gminny OÊrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Gminy Niepor´t 
zapraszajà na spotkanie autorskie 
z KATARZYNÑ ENERLICH,
polskà pisarkà i poetkà.
Spotkanie odb´dzie si´ w niedziel´, 23 wrzeÊnia 2012 r., 
o godzinie 16.00, w Gminny OÊrodku Kultury w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a.

W swoich ksià˝kach pisarka pokazuje cichy Êwiat prowincji, który mo˝e byç naprawd´ dobry miejscem do ˝ycia lub po prostu….
do kochania. W jej dorobku pisarskim znajdziemy takie ksià˝ki jak: trylogia mazurska – „Prowincja pełna marzeƒ”, „Prowincja
pełna gwiazd”, „Prowincja pełna słoƒca”; „Czas w dom zakl´ty”, „Kwiat Diabelskiej Góry”, „Oplàtani Mazurami”, „KiedyÊ
przy Bł´kitnym Ksi´˝ycu”, „Czarodziejka Jezior”, „Studnia bez dnia”.

fo
t.

D
an

io

Stołówka szkolna w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
serdecznie zaprasza na
OBIADY DOMOWE 
w ka˝dà sobot´ i niedziel´ 
w godzinach
12.00 – 17.00. 

Sto∏ówka przy szkole

podstawowej w Niepor´cie 

zaprasza na obiady domowe.

Wystarczy zadzwoniç do godziny 9.00 i zg∏osiç ch´ç wykupienia posi∏ku.

Obiad do spo˝ycia na miejscu – od godziny 13.00 lub na wynos. 

Informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu – 514 517 368.
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W
dniu 8 grudnia 1943 roku

do obozu w Beniaminowie

przyjecha∏a grupa ofice-

rów w∏oskich z dwoma genera∏ami,

reprezentujàcymi W∏oskà Republi-

k´ Socjalnà tzw. Republik´ Saló,

kierowanà przez przywróconego

do rzàdów przez Niemców Benito

Mussoliniego.* W czasie wiecu

na terenie obozu, delegacja nama-

wia∏a jeƒców do wstàpienia w sze-

regi oddzia∏ów w∏oskich, walczà-

cych pod przywództwem Mussoli-

niego u boku Niemców z aliantami.

Jeƒcy odrzucili t´ propozycj´, a de-

legatów wygwizdali. Niemcy

po tym fakcie zastosowali wobec

W∏ochów posuni´cie wypróbowane

ju˝ na jeƒcach radzieckich-zdecydo-

wane ograniczenie racji ̋ ywnoÊcio-

wych. Ograniczono równie˝ swobo-

d´ poruszania si´ jeƒców poza obo-

zem i wymieniono cz´Êç

niemieckiej za∏ogi obozu, podejrze-

wanà o pomoc ̋ o∏nierzom w∏oskim.

Brak wspó∏pracy oficerów w∏o-

skich, internowanych w Beniami-

nowskim obozie z rzàdem faszy-

stowskim w Saló, mo˝e Êwiadczyç

o ich determinacji i zdecydowanych

poglàdach antyfaszystowskich, któ-

rych nie zmieni∏y nawet g∏odowe ra-

cje ˝ywnoÊciowe. Jednak g∏ód

w obozie powodowa∏ wzrost zacho-

rowaƒ i ÊmiertelnoÊci wÊród jeƒców.

By∏y te˝ niemieckie represje i roz-

strzeliwanie jeƒców. Przyk∏adem

tego stanu sà trzy zachowane, uni-

katowe betonowe tablice, które

przetrwa∏y do dnia dzisiejszego

w bia∏obrzeskim lesie. Po przewie-

zieniu tablic do zak∏adu kamieniar-

skiego, w wyniku pierwszych prac

konserwacyjnych, polegajàcych

na ich wst´pnym oczyszczeniu wie-

my ju˝, ˝e sà to tablice upami´tnia-

jàce Êmierç trzech oficerów w∏o-

skich: dwóch kapitanów (capitano)

i jednego porucznika (tenente).

W najlepszym stanie zachowa∏a si´

p∏yta epitafijna porucznika Luciano

Leonardi, urodzonego w dniu

5.10.1913 roku i zmar∏ego w Benia-

minowie 6.03.1944 roku. Druga

p∏yta jest w gorszym stanie i mo˝-

na na niej wst´pnie odczytaç nazwi-

sko kapitana Cypriano Colombini,

urodzonego w 1900 roku, a zmar∏e-

go w Beniaminowskim obozie

6.03.1944 roku. Na trzeciej p∏ycie

napisy sà ju˝ zatarte i bez specjali-

stycznej obróbki nie mo˝na obecnie

odczytaç danych drugiego kapitana.

P∏yty by∏y oznaczone krzy˝ami

i zwieƒczone napisami Riposa in

Pace – Spoczywaj w spokoju. Piszàc

ten artyku∏ zastanawia∏em si´ jak to

mo˝liwe, ˝e Êmierç tych oficerów

w tak trudnych warunkach obozo-

wych, zosta∏a upami´tniona przez

ich kolegów p∏ytami nagrobnymi.

P∏ytami z precyzyjnie wykonanymi

w betonie szablonowymi napisami

danych o zmar∏ych. I zupe∏nie przy-

padkowo niedawno wpad∏a mi w r´-

ce, niewielka publikacja mówiàca

o losach ̋ o∏nierzy w∏oskich interno-

wanych w niemieckich obozach

na terenie ca∏ego Generalnego Gu-

bernatorstwa i Rzeszy. Z przytoczo-

nych opisów dowiedzia∏em si´

wiele szczegó∏ów o dramatycznej

sytuacji oddzia∏ów w∏oskich, opusz-

czajàcych po rozkazie marsza∏ka

Badoglio o zaprzestaniu walki z Ro-

sjanami swoje pozycje na froncie

wschodnim. W∏osi od poczàtku

wojny na wschodzie byli bardzo

okrutnie traktowani przez ̋ o∏nierzy

radzieckich np. po dostaniu si´

do niewoli. Teraz by∏y przypadki

ostrzeliwania przez sojuszniczych

Niemców artylerià i bronià maszy-

nowà oddzia∏ów w∏oskich schodzà-

cych z pozycji przed ich rozbroje-

niem. Rozstrzeliwano w∏oskich ge-

nera∏ów np. we Lwowie z ràk

esesmanów zgin´li gen. Enrico

Manganini i gen. Alfredo Fornaro-

li. W obozie w Antoninowie zmar-

li genera∏owie: we wrzeÊniu 1943

roku Alberto De Agazzio, a 24 listo-

pada tego roku Davide Dusmet

i Umberto de Giorgio. Na terenie

obozu w Wolsztynie umiera 22

stycznia 1944 roku genera∏ Torre-

san. W grudniu 1944 roku w obozie

Rosko zostaje rozstrzelany przez

Niemców genera∏ Francesco Arena,

a w czasie ewakuacji z miejsca od-

osobnienia w ˚elichowie padajà

zabici z ràk hitlerowców genera∏o-

wie: Vacano, Trionfi, Spatacco, An-

drioli i Emmanuele Balbo-Berto-

ne**. Rozstrzeliwano te˝ dowód-

ców wi´kszych jednostek i oficerów

sztabowych. W obozach, gdzie

przetrzymywano wczeÊniej jeƒców

radzieckich Niemcy rozpocz´li

umieszczanie jeƒców w∏oskich.

W niemieckim obozie w Che∏mie

Lubelskim internowano w∏oskie

jednostki z Grecji, Jugos∏awii i po-

∏udniowego Tyrolu. W∏osi byli in-

ternowani m. in. w Siedlcach, D´bli-

nie, Bia∏ej Podlaskiej, Zajezierzu,

Antoninowie, Nehrybce ko∏o Prze-

myÊla, Be∏˝cu, Wolsztynie, ̊ aganiu

i innych obozach. Jeƒcy w∏oscy pra-

cowali na terenie niemieckich

obiektów wojskowych, takich jak

lotniska np. w Rypinie Starym**.

Z opisów wynika, ˝e w przypadku

Êmierci wysokich oficerów np. ge-

nera∏a Torresana, urzàdzano im po-

grzeby z obozowà dru˝ynà honoro-

wà, jeƒcy w∏oscy nieÊli wieƒce z je-

dliny, a miejsca pochówku

oznaczano krzy˝ami z nazwiskiem,

narodowoÊcià i stopniem zmar∏e-

go.** Takie zdarzenie pochówku

trzech oficerów zmar∏ych lub roz-

strzelanych, zosta∏o upami´tnione

p∏ytami nagrobnymi równie˝ w obo-

zie w Beniaminowie, gdzie przeby-

wali g∏ównie oficerowie. Po zakoƒ-

czeniu wojny staraniem w∏oskiej

ambasady w Warszawie, w latach

pi´çdziesiàtych podj´to prace eks-

humacyjne oficerów pochowanych

w bia∏obrzeskim lesie. Obecnie je-

dynymi, materialnymi dowodami

przebywania w∏oskich jeƒców na te-

renie obozu w Beniaminowie sà po-

zostawione trzy betonowe p∏yty epi-

tafijne, które nale˝y odnowiç i po-

∏o˝yç na terenie cmentarza

wojennego w Bia∏obrzegach. To

miejsce ostatecznego spoczynku za-

równo kilkudziesi´ciu tysi´cy wie-

lonarodowoÊciowych jeƒców ra-

dzieckich oraz nieustalonej liczby

jeƒców w∏oskich. Jest to wa˝ne,

gdy˝ w sprawie niemieckiego obo-

zu w Beniaminowie do Gminnego

OÊrodka Kultury w Niepor´cie i na-

szego Stowarzyszenia odezwa∏ si´

drogà internetowà Pan dr Paolo Gi-

rardi z W∏och, który szuka informa-

cji o oflagu 73-333 w Beniamino-

wie, poniewa˝ jego ojciec w czasie

wojny by∏ internowany w niemiec-

kim obozie na terenie Generalnego

Gubernatorstwa. Napisa∏ te˝, ˝e we

W∏oszech sà Êrodowiska by∏ych

jeƒców wojennych, które starajà si´

przekazywaç swoim dzieciom

i wnukom informacje o dramatycz-

nych prze˝yciach ˝o∏nierzy w∏o-

skich w koƒcowym okresie II woj-

ny Êwiatowej. MyÊl´, ̋ e w tej zapo-

mnianej sprawie losów jeƒców w∏o-

skich z Beniaminowskiego obozu,

historia dopisze jeszcze dalszy ciàg

na bazie przysz∏ej wspó∏pracy ze

stronà w∏oskà. 

� Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* Jaros∏aw Stryjek – „Obóz jeniecki dla ˝o∏-

nierzy w∏oskich w Beniaminowie w analizie

wywiadowczej Narodowych Si∏ Zbrojnych

z jesieni 1943 r.” Rocznik Legionowski

Tom IV Towarzystwo Przyjació∏ Legionowa

Muzeum Historyczne w Legionowie Wyd.

Legionowo 2011 rok

** Jacek Wilczur – „Zag∏ada oliwkowych

mundurów” Wyd. MON Warszawa 1964 rok.

Z kart historii 

Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych stale zbierał informacje o sytuacji
internowanych ˝ołnierzy włoskich w Beniaminowskim obozie. Na poczàtku
sytuacja włoskich ˝ołnierzy była dobra. Zostali przewiezieni do obozu głównie
z rejonów frontu greckiego i posiadali pewne zapasy po˝ywienia, którymi
uzupełniano wydawane racje obozowego po˝ywienia. Jednak z upływem czasu
warunki bytowania w Beniaminowskim obozie i niewystarczajàce racje
˝ywnoÊciowe, zmuszały ˝ołnierzy włoskich do podejmowania kontaktów
z okolicznà ludnoÊcià dla zdobycia po˝ywienia. Majàc wi´kszà mo˝liwoÊç
swobodnego poruszania si´ udawali si´ do okolicznych wsi, w celu sprzeda˝y
elementów umundurowania lub wymiany elementów ekwipunku za ˝ywnoÊç.
Z opowiadania swojego taty Jana Wróbla wiem, ˝e równie˝ do mojego dziadka
Mikołaja Wróbla mieszkajàcego w Niepor´cie przyszło dwóch ˝ołnierzy włoskich,
oferujàc do sprzedania buty i spodnie wojskowe. Dziadek jednak ich nie kupił,
albo ze wzgl´du na brak odpowiedniego rozmiaru lub jasny, oliwkowy kolor,
niepraktyczny w pracy na gospodarstwie. 

Płyty nagrobne ˝ołnierzy 
włoskich zmarłych w obozie
Beniaminowskim – cz. II

Najlepiej zachowana betonowa p∏yta porucznika (tenente) Luciano Leonardi 
(fot. autora)

Betonowe p∏yty epitafijne oficerów w∏oskich po wst´pnym oczyszczeniu 
(fot. autora)




