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koniecznie przeczytaj
88 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK
Dla kogo dom pomocy spo∏ecznej?

Ponoszenie odp∏atnoÊci za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej cz. I

– STRONA 3
•••••••••••••••••••••••••••••••

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy

so∏ectwa Gminy Niepor´t. Zapraszamy
do zapoznania si´ z so∏ectwem 

MICHA¸ÓW-GRABINA
– STRONA 3

Rekordowe Orkiestrowe granie w gminie Niepor´t!

Wielka Orkiestra

Âwiàtecznej Pomocy

zagra∏a w gminie

Niepor´t z rekordo-

wym wynikiem.

Przesz∏o 75 tysi´cy

z∏otych zasili tego-

roczny cel – zakup

s p e c j a l i s t y c z n e g o

sprz´tu dla dzieci´cej me-

dycyny ratunkowej i godnà

opiek´ medycznà seniorów.

Orkiestra gra∏a w Szkole Podstawo-

wej w Józefowie, przy udziale

wszystkich gminnych szkó∏ i oÊrod-

ków kultury. Wielki

wysi∏ek organizacyj-

ny nauczycieli,

uczniów i rodziców,

zaanga˝owanie wie-

lu firm i osób pry-

watnych przynios∏y

w efekcie wspania∏à ca-

∏odniowà zabaw´ i fanta-

styczny wynik finansowy!

Za goràce serca i ch´ç niesie-

nia pomocy wszystkim serdecznie

DZI¢KUJEMY!! � BW

Fotorelacja na str 4-5

Relacja z WOÂP na stronie 6

Po ostatnich inwestycjach, zrealizowanych na Słonecznej 
w Stanisławowie Pierwszym, ulica stała si´ bezpieczna 
dla u˝ytkowników. Ta ruchliwa trasa, łàczàca gmin´ z Warszawà, 
jest teraz wygodna zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

BEZPIECZNIE
na Słonecznej
BEZPIECZNIE
na Słonecznej

WOÂP 2014
– zebraliÊmy 75 354,00 zł!

W po∏owie grudnia 2013 r. firma

ÂRODOWISKO I INNOWA-

CJE Sp. z o. o. zakoƒczy∏a odbie-

ranie wyrobów zawierajàcych

azbest z nieruchomoÊci znajdujà-

cych si´ na terenie Gminy Niepo-

r´t. Firma odebra∏a 137 ton azbe-

stu z 61 prywatnych posesji, a na-

st´pnie przetransportowa∏a

do utylizacji na sk∏adowisko odpa-

dów niebezpiecznych. Realizacja

zadania zosta∏a sfinansowana

w ca∏oÊci ze Êrodków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Ârodowi-

ska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie w formie dotacji. Ca∏kowi-

ta koszt akcji to 48 928,80 z∏.
Usuwanie wyrobów niebezpiecz-

nych jakim jest azbest b´dzie na te-

renie gminy kontynuowane, aby

do 2032 roku, zgodnie z unijnà dy-

rektywà, materia∏y te zosta∏y zupe∏-

nie wycofane z u˝ytkowania. 

W kwietniu WFOÂiGW w War-

szawie rozpoczyna nabór wnio-

sków na usuwanie azbestu w 2014

roku. Gmina Niepor´t z∏o˝y kolej-

ny wniosek o przyznanie dotacji

na realizacj´ przedmiotowego za-

dania. � K. Kula

Na
odcinku ok. 1400 metrów

od ul. Stru˝aƒskiej do

granicy z Warszawà, zbu-

dowany zosta∏ chodnik z kostki be-

tonowej wraz z wjazdami do posesji.

Koszt jego budowy wyniós∏ 362 tys.

z∏otych. Chodnik i drog´ oÊwietla

31 nowych lamp. WartoÊç tej inwe-

stycji to 113 tys. z∏otych. 

Dzi´ki zrealizowanym pracom uli-

ca S∏oneczna sta∏a si´ bezpiecz-

na dla pieszych i kierowców.

Podpisana zosta∏a równie˝ umowa

na przebudow´ nawierzchni ulicy,

na odcinku d∏ugoÊci 500 metrów

(od ul. Stru˝aƒskiej), która po wie-

loletnim u˝ytkowaniu jest zniszczo-

na i wymaga gruntownej naprawy.

Wykonana zostanie nowa podbudo-

wa, odwodnienie i po∏o˝ona na-

wierzchnia asfaltowa. Koszt inwe-

stycji to 560 tys. z∏otych. Termin re-

alizacji ustalono na koniec czerwca

2014 r. � B. Wilk

Od dnia 27 stycznia, w zwiàzku
z budowà kanalizacji sanitarnej
na odcinku Białobrzegi – Rynia
na trasie linii 705 funkcjonowaç
b´dzie komunikacja zast´pcza.

Utrudnienia w ruchu podczas budo-

wy kanalizacji w ulicy Spacerowej

i G∏ównej potrwajà do kwiet-
nia 2014 roku. 

W tym czasie zamiast standardo-

wych autobusów 705, odcinek linii

z Bia∏obrzegów do Ryni obs∏ugiwa-

ny b´dzie przez busy. Zmieniona zo-

stanie tak˝e trasa przejazdu autobu-

sów zast´pczych, poniewa˝ budowa

kanalizacji uniemo˝liwi przejazd

autobusów dotychczasowà trasà tj.

ul. Spacerowà i ul. G∏ównà.

Godziny odjazdów autobusów za-

st´pczych z Bia∏obrzegów i z Ryni

dostosowane sà do rozk∏adu jazdy li-

nii 705, który z p´tli Bia∏obrzegi

w kierunku do i z Warszawy pozosta-

je bez zmian.

Obowiàzujàca pozostaje nadal ta-

ryfa biletowa ZTM oraz Gminy

Niepor´t, zgodnie z Uchwa∏à Rady

Gminy Niepor´t.

Po zakoƒczeniu budowy kanaliza-

cji autobusy linii 705 powrócà

na dotychczasowà tras´, i linia 705

funkcjonowaç b´dzie w niezmienio-

nej formie. 

Informacje o zmianach w rozk∏a-

dzie jazdy dost´pne sà na stronie

www.ztm.waw.pl � K.Anio∏kowski

KOMUNIKACJA
zast´pcza na
trasie Białobrzegi
– Rynia

PODSUMOWANIE
akcji usuwania

azbestu z terenu Gminy 
Niepor´t w 2013 roku
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– Realizujàc inwestycje drogo-

we mamy na uwadze przede

wszystkim bezpieczeƒstwo

mieszkaƒców, a tak˝e zapew-

nienie jak najlepszych warun-

ków pieszym oraz kierujàcym

pojazdami mechanicznymi. S∏u-

˝y temu przeprowadzana prze-

budowa, modernizacja i oÊwie-

tlanie dróg gminnych. Corocz-

nie przybywa nam po kilka

kilometrów dróg i chodników.

W ubieg∏ym roku zainstalowa-

liÊmy te˝ 90 nowych punktów

oÊwietleniowych. 

Przyk∏adem realizacji takich

inwestycji jest ulica S∏onecz-

na w Stanis∏awowie Pierwszym.

Mieszkaƒcy oczekiwali budowy

chodnika i oÊwietlenia gdy˝ jest

to bardzo ruchliwa droga, ch´t-

nie wykorzystywany przez kie-

rowców skrót do Warszawy.

Wybudowany chodnik i nowe

lampy bardzo poprawi∏y bez-

pieczeƒstwo na tej drodze.

Inna bardzo istotna dla miesz-

kaƒców inwestycja to budowa

sieci kanalizacyjnej. Korzysta-

jàc ze Êrodków unijnych reali-

zujemy budow´ kanalizacji

na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia.

Mimo zimowych warunków wy-

konawca kontynuuje prace

w drogach gminnych. Staramy

si´ tak˝e o kolejne dotacje unij-

ne. W styczniu z∏o˝yliÊmy wnio-

sek o dofinansowanie budowy

ostatniego odcinka kanalizacji

w Ryni, a tak˝e budowy szeÊciu

wodociàgów na terenie gminy.

Z inwestycji oÊwiatowych naj-

wa˝niejsza jest budowa nowej

sali sportowej przy szkole

w Niepor´cie. Zgodnie z har-

monogramem planujemy za-

koƒczyç jà jesienià 2014 roku.

Wykonawca jeszcze przed opa-

dami Êniegu przykry∏ budynek

dachem, zamontowa∏ stolark´

okiennà, a teraz kontynuuje

prace wewnàtrz.

Og∏oszone te˝ zosta∏o zamó-

wienie publiczne na monta˝ ze-

stawów kolektorów s∏onecz-

nych na budynkach mieszkal-

nych. Na poczàtku lutego

nastàpi otwarcie ofert i b´dzie-

my mogli przedstawiç miesz-

kaƒcom informacj´ o kosztach

ich monta˝u.

O komentarz dotyczàcy
realizowanych ostatnio
w gminie inwestycji
poprosiliÊmy zast´pc´ wójta
ALICJ¢ SOKO¸OWSKÑ

20 stycznia 
w Urz´dzie Gminy
Niepor´t wr´czone
zostały Niepor´ckie
Karty Rodziny 3+
przedstawicielom
rodzin, które jako
pierwsze zgłosiły si´
do udziału
w programie.

PIERWSZE 
Niepor´ckie Karty Rodziny 3+ wr´czone!
P

rogram, majàcy na celu promo-

wanie rodziny wielodzietnej

i oferujàcy ulgi w op∏atach

m.in. za gospodarowanie odpadami

komunalnymi i za korzystanie z wy-

chowania przedszkolnego funkcjo-

nuje w gminie od 1 stycznia. Jedy-

nym kryterium uczestnictwa jest

liczba dzieci, nie jest wa˝na sytuacja

materialna. Warunkiem jest tak˝e za-

mieszkiwanie na terenie gminy Nie-

por´t i rozliczanie si´ w Urz´dzie

Skarbowym w Legionowie. Do pro-

gramu przyst´pujà równie˝ firmy,

które posiadaczom karty oferujà

zni˝ki na swoje towary i us∏ugi.

Podczas spotkania Wójt Maciej

Mazur serdecznie pogratulowa∏

przyby∏ym rodzicom oraz podkreÊli∏,

jak wa˝nà role odgrywajà rodziny

wychowujàce troje i wi´cej dzieci

w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym

gminy i kraju. Proponowane ulgi

majà odcià˝yç domowe bud˝ety,

u∏atwiç korzystanie z gminnej ofer-

ty kulturalnej, sportowej i edukacyj-

nej. Istotnà rol´ odgrywaç te˝ b´dà

Partnerzy programu i przygotowana

przez nich oferta. 

Informacje na temat Niepor´ckiej

Karty Rodziny 3+ znajdujà si´

na stronie www.nieporet.pl. � BW

WYNIKI ankiety w sprawie zagospodarowania
gminnych terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych nad Jeziorem Zegrzyƒskim
tzw. „Portów Niepor´t i Pilawa” w Gminie
Niepor´t
W zwiàzku z zamiarem zagospodaro-

wania gminnych terenów rekreacyjno-

-wypoczynkowych tzw. „Portów Nie-

por´t i Pilawa” Urzàd Gminy Niepor´t

przeprowadzi∏ ankiet´, której celem

by∏o zbadanie opinii mieszkaƒców

gminy oraz u˝ytkowników badanych

terenów, w sprawie oczekiwaƒ co

do sposobu ich zagospodarowania. 

Ankieta cieszy∏a si´ du˝ym zaintere-

sowaniem, wype∏ni∏o jà ponad 400

osób. Przewa˝a∏y osoby w przedziale

wiekowym 26-45 lat, 62 % stanowili

m´˝czyêni. Ankietowani cz´sto bywa-

jà na terenie „Portów Niepor´t-Pila-

wa”: 36% kilka razy w miesiàcu, 35 %

kilka razy w roku.

Z prawej strony u góry przedstawia-

my Paƒstwa propozycje obiektów

i urzàdzeƒ jakie powinno uwzgl´dniaç

zagospodarowanie tych terenów.

Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´

obiekty sportowe: boiska do siatków-

ki i koszykówki, minigolf, wielofunk-

cyjna hala sportowa, skatepark, kort

tenisowy, pole campingowe. Ankieto-

wani na terenie „Portów Niepor´t-Pi-

lawa” widzà tak˝e hotel. Na propozy-

cje te oddano zbli˝onà liczb´ g∏osów,

w granicach 8-10%. 

Ponad 82% ankietowanych chcia∏o-

by, aby centrum rekreacyjno-wypo-

czynkowe by∏o terenem ogólnodo-

st´pnym.

Na pytanie, jaki rodzaj wypoczynku

jest preferowany, 66% ankietowanych

wskaza∏o wypoczynek bierny i czynny.

Po zdrowym sportowym wysi∏ku ocze-

kujemy spokojnego pobytu na pla˝y. 

Ponad 50% ankietowanych deklaruje,

˝e b´dzie korzystaç z centrum rekreacyj-

no-wypoczynkowego ka˝dego dnia.

Na pytanie jakie inne obiekty i urzà-

dzenia powinno uwzgl´dniaç zagospo-

darowanie terenu tzw. „Portów Niepo-

r´t-Pilawa” najwi´cej propozycji (14)

dotyczy∏o parku linowego. WÊród an-

kietowanych byli i w´dkarze, którzy

wskazali pomosty w´dkarskie (4).

Z obiektów brakujàcych na terenie

gminy najwi´cej g∏osów oddano

na sportowà hal´ wielofunkcyjnà, ka-

wiarni´, kort tenisowy, lodowisko,

a tak˝e profesjonalnie wyposa˝ony

port z zapleczem gastronomicznym.

� A. Madej

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia, reali-
zowana w ramach Indykatywnego Wy-
kazu Indywidualnych Projektów Klu-
czowych dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013, wspó∏finansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.
Inwestycja stanowi dokoƒczenie budowy

opaski sanitarnej Jeziora Zegrzyƒskiego.

Wykonawca – konsorcjum firm, którego

leaderem jest PRIKNAUBER Sp. z o.o. Sp.

k. z Legionowa, wybuduje 7,2 km kanali-

zacji grawitacyjnej i t∏ocznej wraz z odej-

Êciami kanalizacyjnymi do nieruchomoÊci

oraz 4 pompownie Êcieków. 

Obecnie trwajà prace w ulicy Spacero-

wej, Stegny, Polnej oraz na osiedlu Bel-

lona. Realizacja inwestycji potrwa

do koƒca maja 2015 roku. Jej wartoÊç to

blisko 8,6 mln z∏, z czego dofinansowa-

nie unijne pokryje 81,43% tej kwoty. 

Po zakoƒczeniu prac Êcieki skierowane

zostanà do istniejàcej przepompowni

w Bia∏obrzegach i dalej do opaski kana-

lizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego.

Przypominamy mieszkaƒcom Ryni

i Bia∏obrzegów o koniecznoÊci wykona-

nia projektów przy∏àczy kanalizacyjnych

na terenie posesji, w uzgodnieniu z Miej-

skim Przedsi´biorstwem Wodociàgów

i Kanalizacji w Wieliszewie. 

� BWilk

W styczniu 2014 roku Gmina
Niepor´t z∏o˝y∏a wniosek
do Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich o dofinansowa-
nie budowy wodociàgów oraz
ostatniego odcinka kanalizacji
w Ryni.
Wniosek dotyczy dofinansowa-

nia budowy 6 wodociàgów:

w ulicy Stru˝aƒskiej w Józefo-

wie i Stanis∏awowie Pierwszym,

w ulicy Bursztynowej i Regato-

wej w Rembelszczyênie, w uli-

cy Letniej i GoÊcinnej w Stani-

s∏awowie Drugim oraz Weso∏ej

w Stanis∏awowie Pierwszym.

¸àczna d∏ugoÊç sieci wodocià-

gowej to 3,5 km. 

Gmina stara si´ równie˝

o Êrodki na budow´ ostatniego

etapu kanalizacji sanitarnej

w ulicy G∏ównej w Ryni, w kie-

runku do drogi powiatowej,

o d∏ugoÊci 1,2 km.

Koszt inwestycji wed∏ug kosz-

torysu inwestorskiego to 4,3 mln

z∏otych. Je˝eli dofinansowanie

zostanie gminie przyznane, wy-

niesie 50% wartoÊci netto, czy-

li ok. 1,8 mln z∏otych. � BWilk
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SOŁECTWO

Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO MICHAŁÓW-GRABINA

Poło˝one w południowej
cz´Êci gminy, graniczy z:
Rembelszczyznà 
i Józefowem 
oraz Warszawà. 
Sołtys – Ryszard Zajàc
Rada Sołecka
– Piotr Wilgos, 
Barbara Kowalska, 
Ewa Bartnik.

Powierzchnia – 160, 6 ha
w tym:

– grunty orne – 56 ha
– grunty leÊne – 14 ha
– grunty pod zabudow´

mieszkaniowà – 31 ha

Liczba mieszkaƒców – 737
w tym:

– kobiety – 370
– m´˝czyêni – 367

MICHAŁÓW-GRABINA

Sołectwo obj´te jest jednym planem
zagospodarowania przestrzennego,
a prace nad nowym planem właÊnie
si´ rozpoczynajà. Uwzgl´dniaç on b´-
dzie zapisy uchwalonego w 2011 ro-
ku „Studium uwarunkowaƒ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Niepor´t”. Wyznaczone
zostanà m.in. nowe tereny budowla-
ne, zmienione normatywy wielkoÊci
działek budowlanych i wskaêniki te-
renu biologicznie czynnego. 
Na terenie sołectwa znajdujà si´ po-
zostałoÊci cmentarza ewangelickiego
kolonistów niemieckich, którzy spro-
wadzeni tu zostali w drugiej poło-
wie XIX wieku. Członkowie Niepor´c-
kiego Stowarzyszenia Historycznego,
wspierani przez Urzàd Gminy Niepo-
r´t, harcerzy oraz mieszkaƒców sołec-

twa uporzàdkowali zaroÊni´ty teren
i udost´pnili cmentarz zwiedzajà-
cym. 
Przy ulicy Kwiatowej (bli˝ej granicy
z Józefowem) stoi przydro˝na kaplicz-
ka, ufundowana w okresie przedwo-
jennym przez mieszkaƒca miejscowo-
Êci; druga kapliczka, z lat 50. XX wie-
ku, równie˝ ofiarowana przez
mieszkaƒca, znajduje si´ przy skrzy˝o-
waniu ulic Kwiatowej i PrzyleÊnej.
W latach dziewi´çdziesiàtych (1992-
1997) powstało du˝e osiedle domów
jednorodzinnych, których obecnie
jest 174. 
W sołectwie działa przedszkole niepu-
bliczne, znajduje si´ du˝a hurtownia
elektryczna i kort tenisowy. 
Cała miejscowoÊç jest zwodociàgo-

wana. Planowana jest realizacja du-

˝ej inwestycji w Michałowie-Grabinie
– budowa kanalizacji sanitarnej, z któ-
rej Êcieki skierowane zostanà
do oczyszczalni Czajka w Warszawie.
MiejscowoÊç nale˝y do parafii Rzym-
sko-Katolickiej N. M. P. Królowej
w Józefowie.
Komunikacj´ z Warszawà, Legiono-
wem i gminà Niepor´t zapewniajà au-
tobusy 705, 735, 736, kursujàce dro-
gà wojewódzkà nr 633.
W 2013 roku w ramach realizowa-
nych inwestycji postawione zostały
lampy na koƒcowym odcinku ulicy
Kwiatowej, ulica Kasztanowa została
utwardzona kruszywem. Wykonano
dokumentacj´ projektowà budowy
kanalizacji sanitarnej oraz dokumen-
tacj´ projektowà przebudowy ulicy
Kasztanowej. � BW

PRZERWY
W DOSTAWIE PRÑDU 
– nie b´dzie
ogłoszeƒ
w terenie!!!
PGE Dystrybucja S. A Oddzia∏

Warszawa Rejon Energetyczny

Legionowo informuje, ̋ e od dnia
1 lutego 2014 r. nie b´dà wywie-
szane og∏oszenia w terenie.
Informacje o planowych wy∏à-

czeniach zamieszczane b´dà

w tygodniku TO i OWO

Legionowo i Tygodniku Nowo-

dworskim oraz na stronie interne-

towej miast i gmin.

Mieszkaƒcy gminy Niepor´t

znajdà informacje o planowa-

nych wy∏àczeniach pràdu na stro-

nie www.nieporet.pl w zak∏adce

KOMUNIKATY. �

Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç poradnika
pomocy społecznej

Dla kogo dom pomocy społecznej?
Ponoszenie odpłatnoÊci za pobyt
w domu pomocy społecznej

Dom Pomocy Spo∏ecznej zapewnia
ca∏odobowà opiek´ swoim miesz-
kaƒcom oraz zaspokaja ich nie-
zb´dne potrzeby bytowe i spo∏ecz-
ne.
W Polsce funkcjonujà rozmaite typy

domów (DPS). Prowadzone sà przez

wójtów, burmistrzów, starostów,

prezydentów miast. Na rynku jest

równie˝ doÊç liczna grupa domów

prywatnych prowadzonych w trybie

dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ka˝dy

z podmiotów samorzàdowych usta-

la koszt pobytu w swoim domu po-

mocy spo∏ecznej i og∏asza go

w dzienniku urz´dowym, nie póêniej

ni˝ do 31 marca ka˝dego roku. Pry-

watne DPS ustalajà ceny we w∏a-

snym zakresie i umieszczanie w nich

nie wymaga skierowania przez oÊro-

dek pomocy spo∏ecznej. 

Materialnoprawnà podstaw´ osób

kierowanych do domu pomocy spo-

∏ecznej stanowià przepisy ustawy

z dnia 12 marca 2004 r o pomocy

spo∏ecznej oraz ustawy z dnia 25 lu-

tego 1964 r. Kodeks rodzinny i opie-

kuƒczy. 

O umieszczenie w domu pomocy

spo∏ecznej za poÊrednictwem oÊrod-

ka pomocy spo∏ecznej mogà ubiegaç

si´ osoby (lub ich przedstawiciel

ustawowy), które wymagajà ca∏odo-
bowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepe∏nosprawnoÊci,
niemogàce samodzielnie funkcjo-
nowaç w codziennym ˝yciu, której

nie mo˝na zapewniç pomocy
w formie us∏ug opiekuƒczych. 

Zatem prawa tego pozbawione sà

osoby w podesz∏ym wieku, ale sa-

modzielne, osoby samotne czy te˝

takie, które nie majà mieszkania i tak

sobie wyobra˝ajà sposób na ˝ycie.

Przes∏anki „wymaga ca∏odobowej

opieki i niemo˝noÊç funkcjonowania

w codziennym ˝yciu” muszà byç

spe∏nione ∏àcznie. Umieszczenie

w domu pomocy spo∏ecznej wyma-

ga zgody, wyra˝onej na piÊmie lub

je˝eli to jest niemo˝liwe, ustnego

oÊwiadczenia woli w obecnoÊci pra-

cownika oÊrodka i np. lekarza, pie-

l´gniarki i itp., osoby majàcej byç

umieszczonej w domu pomocy spo-

∏ecznej lub jej przedstawiciela usta-

wowego.

W szczególnych sytuacjach o ko-

niecznoÊci umieszczenia w domu

pomocy spo∏ecznej orzekajà sàdy ro-

dzinne i nieletnich. 

Majàc na uwadze przepisy ustawy,

oÊrodek kieruje osob´ tego potrzebu-

jàcà do domu pomocy spo∏ecznej od-

powiedniego typu (np. dla osób

z zaburzeniami psychicznymi), zlo-

kalizowanego najbli˝ej miejsca za-

mieszkania. Z przepisów wprost wy-

nika, ˝e osoba lub jej przedstawiciel

ustawowy nie mo˝e sobie samo-

dzielnie wybieraç domu, do którego

ma zostaç skierowana. cdn.

� Anna Radlak

Wraz z pierwszymi opadami Êniegu przypominamy, ˝e wszystkie uwagi dotyczàce zimowego utrzymania dróg publicznych
na terenie Gminy Niepor´t nale˝y zgłaszaç, w zale˝noÊci od kategorii drogi do jej zarzàdcy.

ZIMOWE utrzymanie dróg
Na terenie Gminy Niepor´t za utrzy-

manie dróg odpowiedzialni sà:

• Droga krajowa nr 61 – ul. War-

szawska (Zegrze Po∏udniowe)

� Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddzia∏

w Warszawie

ul. Miƒska 25; Warszawa

www.warszawa.gddkia.gov.pl

e-mail: sekretariat.1@warsza-

wa.gddkia.gov.pl

tel.: 22 813 20 11; 22 813 20 21

� Utrzymanie zimowe:

Rejon Drogowy w Bo˝ej Woli

tel.: 22 775 27 64

• Drogi wojewódzkie: ul. Jana Kazi-

mierza (nr 633), ul. Stru˝aƒska

(nr 632), ul. Zegrzyƒska, Pogonow-

skiego (nr 631), ul. Cicha – Wólka

Radzymiƒska (nr 624)

� Mazowiecki Zarzàd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 

00-048 Warszawa,

www.mzdw.pl

e-mail: dyrekcja@mzdw.pl

tel.: 22 244 90 00-12

faks: 22 244 90 13

� Utrzymanie zimowe: Rejon 

Drogowy Wo∏omin – Nowy Dwór

Mazowiecki

ul. Koby∏kowska 1, 

05-200 Wo∏omin

e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl

tel.: 22 776 23 33

• Drogi powiatowe: ul. Izabeliƒska

– Izabelin, ul. Przysz∏oÊç – Stanis∏a-

wów Pierwszy, ul. Królewska – Alek-

sandrów, ul. Zwyci´stwa – Niepor´t,

ul. Nowolipie – Niepor´t, ul. Wojska

Polskiego- Bia∏obrzegi, Beniaminów,

ul. Wczasowa – Bia∏obrzegi, Rynia,

ul. KoÊcielna – Kàty W´gierskie,

ul. Akacjowa – Kàty W´gierskie,

ul. Wolska – Wola Aleksandra, Stani-

s∏awów Drugi, ul. Ma∏o∏´cka

(od skrzy˝owania z ul. Izabeliƒskà

w kierunku Sz. P. w Izabelinie),

ul. Szkolna – Izabelin, ul. Szkolna

– Wólka Radzymiƒska – Dàbkowizna

� Starostwo Powiatowe 

w Legionowie

ul. gen W Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

tel.: 22 774 06 41

� Utrzymanie zimowe:

Dzia∏ Inwestycji i Drogownictwa

tel.: 22 764 05 12

• Drogi gminne – zaliczone do katego-

rii dróg gminnych: Niepor´t:

ul. Dworcowa, ul. MyÊliwska,

ul. PodleÊna, ul. Nowolipie, ul. P´cz-

kowskiego, ul. Ró˝ana, ul. Sienkiewi-

cza, ul. Zegrzyƒska, ul. Ma∏o∏´cka,

ul. Szkolna, ul. Zwyci´stwa, ul. Ko-

Êcielna • Aleksandrów: ul. Ma∏o∏´c-

ka, ul. Polna, ul. LeÊna • Izabelin:

ul. Ma∏o∏´cka, ul. LeÊna, ul. Wrzoso-

wa • Józefów: ul. G∏ówna, ul. Objaz-

dowa, ul. Piaskowa, ul. Sienkiewicza,

ul. Wiosenna, ul. LeÊna, ul. Szkolna,

ul. D´bowa • Micha∏ów-Grabina:

ul. LeÊna, ul. Kwiatowa, ul. Przyrod-

nicza, ul. PrzyleÊna • Kàty W´gier-

skie: ul. KoÊcielna, ul. PrzyleÊna,

ul. Wa∏owa, ul. Wierzbowa • Rynia:

ul. G∏ówna, ul. Spacerowa • Stanis∏a-

wów Drugi: ul. ¸àkowa • Stanis∏a-

wów Pierwszy: ul. Graniczna,

ul. Klonowa, ul. Koncertowa, ul. S∏o-

neczna • Wólka Radzymiƒska: ul.

Topolowa, ul. Wira˝owa, ul. LeÊna •

Zegrze Po∏udniowe: ul. Rybaki,

ul. Szkolna, ul. MyÊliwska

� Dzia∏ Zarzàdu Dróg i Gospodarki

Komunalnej pok. 29 

tel.: 22 767 04 37, 22 767 04 38,

faks: 22 767 32 18 � K. Anio∏kowski
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Rekordowe Orkiestrowe 

Uczestnicy biegu

Policz si´

z cukrzycà

Przedstawienie

w wykonaniu

uczniów

SP w Józefowie

Wyst´p uczniów SP w Izabelinie

Zielony Kapturek w wyk. nauczycieli i pracowników SP w Izabelinie

Wyst´p uczniów SP w N

Wyst´p zespo∏u M∏odzie˝ 50+

ze Stanis∏awowa Drugiego

Licytacja maskotek wykonanych przez wójta, zast´pc´ wójta, sekretarza Urz´du

i komendant Stra˝y Gminnej

Gimnastyka artyst

Zespó∏ wokalny z OK w Wólce Radzymiƒskiej Wyst´p Chocolate Dance Show

Zespó∏ wokalny Kàcik z Kàtów W´gierskich
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granie w gminie Niepor´t!
Pokaz udzielania

pierwszej pomocy

– uczniowie

Gimnazjum
Born 

To Dance

Pokaz OK

w Beniaminowie

Niepor´cie

Przedstawienie uczniów

SP w Niepor´cie

Grupa taneczna Pana Igora

tyczna

Licytacj´ prowadzi dyrektor Agnieszka Powa∏aWyst´p uczennic

SP w Bia∏obrzegach

Wolontariusze z gminy Niepor´t w studio TVP z Jurkiem Owsiakiem

Zuzia, wolontariuszka 

z SP w Józefowie
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W nawiàzaniu do artyku∏y pt. „Eg-

zekucja administracyjna za brak

op∏aty „Êmieciowej”, który zosta∏

umieszczony w nr 14 (118) z dnia

6 grudnia 2013 r. gazety gminnej

„WieÊci Niepor´ckie” oraz w odpo-

wiedzi na sygna∏y mieszkaƒców in-

formujemy, ˝e op∏ata za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi,

zwana potocznie „podatkiem Êmie-

ciowym” lub „op∏atà Êmieciowà”

ma przypisanà przepisami prawa

ustawowego form´ zap∏aty podat-

ku, a nie zap∏aty za wykonanà

us∏ug´.

„Podatek Êmieciowy” naliczany

jest, zgodnie z ustawà o utrzyma-

niu czystoÊci i porzàdku w gmi-

nach oraz zgodnie z Ordynacjà po-

datkowà, na podstawie z∏o˝onej

przez w∏aÊciciela nieruchomoÊci,

na której zamieszkuje mieszkaniec,

deklaracji o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zwanej w dalszej

cz´Êci artyku∏u „deklaracjà”), a nie

na podstawie decyzji administra-

cyjnej, czy umowy cywilnopraw-

nej.

Decyzja administracyjna wysta-

wiana jest wówczas, gdy zostanie

wszcz´te post´powanie admini-

stracyjne w zwiàzku z:

a) nie z∏o˝eniem deklaracji, przez

w∏aÊciciela nieruchomoÊci,

na której zamieszkuje mieszka-

niec,

b) uzasadnionymi wàtpliwoÊcia-

mi, co do danych zawartych

w deklaracji.

Informujemy, ˝e deklaracja o wy-

sokoÊci op∏aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi jest dekla-

racjà „bezterminowà” tzn. obowià-

zuje do czasu z∏o˝enia nowej de-

klaracji lub jej zmiany.

Uiszczanie „podatku Êmieciowe-

go” dokonywane jest na podstawie

z∏o˝onej deklaracji, w której okre-

Êlona jest jego wysokoÊç oraz

zgodnie z obowiàzujàcym okresem

rozliczeniowym ustalonym na pod-

stawie odr´bnej uchwa∏y Rady

Gminy Niepor´t, dost´pnej na stro-

nie internetowej www.nieporet.pl

zak∏adka Odpady.

Przypominamy!
W przypadku wystàpienia zmiany

danych b´dàcych podstawà ustale-

nia wysokoÊci nale˝nej op∏aty

za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi np. liczba osób (naro-

dziny, zgony, przeprowadzka itp.),

sposób zbierania odpadów, stawka,

otrzymanie lub utrata uprawnieƒ

do dop∏aty) – w ciàgu 14 dni trze-
ba z∏o˝yç nowà deklaracj´.

Ponadto informujemy, ˝e terminy

rozliczeniowe przekazywane by∏y

mieszkaƒcom gminy w gazecie

gminnej „WieÊci Niepor´ckie”,

na stronie internetowej oraz w ra-

mach informacji i przypomnienia

w pismach dotyczàcych indywidu-

alnych numerów kont, na które na-

le˝y uiszczaç „podatek Êmiecio-

wy” przes∏anych do ka˝dego

z Paƒstwa.

Ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci,

na której zamieszkuje mieszkaniec

ma obowiàzek z∏o˝yç tego rodza-

ju deklaracj´, a nast´pnie zobowià-

zany jest do regulowania wynika-

jàcych z niej nale˝noÊci – termino-

wo, na otrzymany indywidualny

numer konta.

Jak informowaliÊmy mieszkaƒców

mi´dzy innymi w nr 14 (118)

6 grudnia 2013 r. gazety gminnej

„WieÊci Niepor´ckie” – zaleg∏oÊci

z powy˝szego tytu∏u powodujà

okreÊlone konsekwencje. Gmina

ma obowiàzek dochodzenia tych

zaleg∏oÊci, w∏àcznie z ich egzeku-

cjà m. in. w oparciu o przepisy Or-

dynacji podatkowej.

Do osób, które nie uiÊci∏y op∏aty,

najpierw wysy∏ane sà upomnienia.

Je˝eli nie przynoszà one rezultatu,

nast´pnym krokiem jest wysy∏anie

tytu∏ów wykonawczych, które sta-

nowià podstaw´ przeprowadzenia

egzekucji administracyjnej zale-

g∏ych kwot.

Przypominamy!
Op∏at´ za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi zwanà potocznie

„podatkiem Êmieciowym” uiszcza

si´ kwartalnie, w terminach:

1) za I kwarta∏ tj. za styczeƒ, luty

i marzec – do 15 marca danego

roku,

2) za II kwarta∏ tj. za kwiecieƒ, maj

i czerwiec – do 15 maja danego

roku,

3) za III kwarta∏ tj. za lipiec, sier-

pieƒ i wrzesieƒ – do 15 wrzeÊnia

danego roku,

4) za IV kwarta∏ tj. paêdziernik, li-

stopad i grudzieƒ – do 15 listo-

pada danego roku.

Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wnosze-

nia op∏aty w ratach tzw. miesi´cz-

nych, przy czym okresami rozli-

czeniowymi sà terminy wskazane

wy˝ej. � Renata Szkolniak

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, ZWANA POTOCZNIE „OPŁATÑ
ÂMIECIOWÑ” LUB „PODATKIEM ÂMIECIOWYM”

Ostatnie dni obdarowały nas tak długo oczekiwanà,
szczególnie przez dzieci, pokrywà Ênie˝nà. Lubimy
oglàdaç oszronione drzewa i biały puch, oddani
błogiemu lenistwu w domowym cieple.

Tymczasem zi-

ma jest doskona-

∏ym czasem

na uprawianie spor-

tu na Êwie˝ym powietrzu. Mróz

zwi´ksza wydolnoÊç p∏uc oraz

dzia∏a hartujàco na organizm,

a intensywny ruch na Êwie˝ym

zimnym powietrzu powoduje, ˝e

nasz organizm spala o wiele wi´-

cej kalorii w czasie treningu, ni˝

gdy temperatury sà dodatnie.

Uwaga panowie! Kolejnà zaletà

aktywnoÊci fizycznej zimà jest to,

˝e w ch∏odzie mi´Ênie sà zmu-

szone do intensywnej pracy,

przez co szybciej uwidoczniajà

si´ pod skórà. „(…) Pó∏ godziny

spaceru na Êwie˝ym, mroênym

powietrzu regeneruje cia∏o, po-

prawia nastrój i pozwala spaliç

oko∏o pi´çdziesi´ciu kalorii. Ta-

ka aktywnoÊç jest przeznaczona

dla ka˝dego, kto ma ochot´

po prostu przewietrzyç si´, dotle-

niç organizm i nie zm´czyç si´

zbytnio.”– czytamy na jednym

z portali poÊwi´conych zdrowiu.

Zatem namawiamy naszych czy-

telników do aktywnego sp´dza-

nia czasu. Jako jednà z form tre-

ningu proponujemy odÊnie˝anie

chodnika. Nasze p∏uca sà dotle-

nione, a mi´Ênie pracujà i na do-

datek wype∏niliÊmy nasz obowià-

zek wynikajàcy z art. 5 ust. 1

pkt 4 ustawy o utrzymaniu czy-

stoÊci i porzàdku w gminach

(Dz. U. z 2005 r. nr 236,

poz. 2008 ze zm.). OdÊnie˝anie

powinno polegaç na oczyszcze-

niu chodnika na ca∏ej jego szero-

koÊci. Oczyszczajàc chodnik ze

Êniegu i lodu nie mo˝na równie˝

wyrzucaç zanieczyszczeƒ na dro-

g´ publicznà, wzd∏u˝ której bie-

gnie taki chodnik. Nie tylko w∏a-

Êciciel jest podmiotem zobowià-

zanym do utrzymania chodnika

w nale˝ytym stanie. Obowiàzek

cià˝y równie˝ na wspó∏w∏aÊcicie-

lu, u˝ytkowniku wieczystym

gruntu, a tak˝e na osobie posia-

dajàcej nieruchomoÊç w zarzà-

dzie lub we w∏adaniu. Wszystkim

zobowiàzanym do odÊnie˝enia

przylegajàcego do naszej posesji

chodnika przypominamy, ˝e ist-

nieje mo˝liwoÊç pociàgni´cia

do odpowiedzialnoÊci za szkod´

zwiàzanà np. ze z∏amaniem nogi

przez pieszego. Po odÊnie˝eniu

naszego chodnika spójrzmy

na chodnik starszych sàsiadów,

mo˝e potrzebujà pomocy

przy zbyt ci´˝kiej dla nich pracy?

Minusowe temperatury i okrywa

Ênie˝na nie sà ∏askawe dla osób

starszych, majàcych trudnoÊci

z chodzeniem, chorych. Apeluje-

my do naszych starszych czytel-

ników, aby zachowali ostro˝noÊç

wychodzàc z domu – zimà o wie-

le ∏atwiej o wypadek. Potrzebu-

jecie pomocy? PoproÊcie o nià

sàsiada, a jeÊli w pobli˝u nie ma

go i mieszkacie samotnie, za-

dzwoƒcie do nas, do Stra˝y

Gminnej, postaramy si´ pomóc.

� P. Kuligowski

ZDROWE zabawy 
na Êniegu

T
egoroczna zbiórka by∏a rekor-

dowa w ca∏ej naszej historii!!!

Nie tylko ze wzgl´du na kwo-

t´ jakà uda∏o nam si´ zebraç, ale

przede wszystkim dlatego, ˝e trud-

no policzyç, ile osób w∏àczy∏o si´

w organizacj´ 22 Fina∏u. Nie by∏o

szko∏y, która nie przyby∏aby NA

RATUNEK do Józefowa. Ka˝dy

oferowa∏, co móg∏ – czas, pomys∏y,

talent, a wreszcie pieniàdze, by nasz

Fina∏ wypad∏ wspaniale.

Od 8 lat serce i Sztab Orkiestry

mieszczà si´ w murach Szko∏y Pod-

stawowej im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie. To nauczyciele, rodzi-

ce, pracownicy obs∏ugi, a wreszcie

uczniowie i absolwenci sà logistycz-

nymi „mózgami” imprezy. W tym

roku zgodzi∏y si´ nam równie˝ po-

móc wszystkie szko∏y z Gminy Nie-

por´t. Na ulicach kwestowa∏o 150

wolontariuszy. Zebrali w swoich

puszkach ponad 40 tys. z∏!

A w szkole jak zwykle by∏o mnó-

stwo atrakcji dla ka˝dego. Scena p´-

ka∏a w szwach, wystàpili uczniowie

wszystkich szkó∏ Gminy Niepor´t,

OÊrodki Kultury (Wólka Radzymiƒ-

ska, Kàty W´gierskie, Beniaminów,

Zegrze), pracownicy i nauczyciele

SP w Izabelinie w przedstawieniu

„Zielony Kapturek”, M∏odzie˝ 50+,

Józefinki, grupy taneczne REFLEX,

CHOCOLATE DANCE SHOW,

GRUPA PANA IGORA, Ania We-

nerska Micha∏ Kurpet – ZUMBA®,

Zespó∏ AVANS, Zespó∏ WEED

SHEEP. By∏y pokazy: judo, karate,

Capoeira, gimnastyki artystycznej.

Na licytacje brakowa∏o czasu.

Odby∏ si´ równie˝ bieg „Policz si´

z cukrzycà”, Rodzinny Turniej Te-

nisa Sto∏owego, wyÊcigi na ergome-

trach. By∏ dietetyk, kosmetyczka,

fryzjer, a tak˝e sala kinowa, sala za-

baw dla dzieci, karaoke, pieczenie

pizzy, kawiarenka, fontanna czeko-

lady, popcorn, malowanie buziek, lo-

terie, zdj´cia WOÂP. Oj, si´ dzia∏o!

A w studio t∏umy ludzi, koloro-

wych, uÊmiechni´tych, rozbawio-

nych. Wszystkich rozgrzewa∏

wspólny cel i ta cudowna Êwiado-

moÊç pomagania. I my byliÊmy

wÊród nich i z ca∏ych si∏ krzyczeli-

Êmy – TAK SI¢ BAWI, TAK SI¢

BAWI NIE-PO-R¢T!

Trudno wymieniç wszystkich, któ-

rzy w tym roku przybyli NA RATU-

NEK. Wszystkim DZI¢KUJEMY.

Dzi´kujemy za morze ludzkich serc.

Waszych serc!!!

Siema!!!

� Sztab SP Józefów

22 Finał Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy w Gminie
Niepor´t ju˝ za nami!
ZagraliÊmy najpi´kniej jak potrafimy i zebraliÊmy
kosmicznà kwot´ 75 534 zł !!!

MORZE ludzkich serc na finale 
WOÂP w Józefowie

MORZE ludzkich serc na finale 
WOÂP w Józefowie
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Teatralny Nowy 2014 Rok
w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie
rozpocz´liÊmy premierà
przedstawienia pt.
„Pastorałka” w wykonaniu
Teatru Obrz´dowego.
Spektakl wyre˝yserowała
Bogusława Oksza-Klossi,
przygotowaniem
muzycznym zaj´ła si´
Kasia Ignaciuk,
a choreografià 
Maciej Czerski. 

Ola Michalska, uczennica klasy V a Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie, wzi´ła udział w Mistrzostwach Europy w Szachach
Błyskawicznych, w których zmierzyło si´ 437 graczy, w tym
a˝ 39 z tytułem arcymistrza.

PASTORAŁKA w GOK

SZACHOWY talent kwitnie! 
– prezentujemy kolejne sukcesy
Zawody odby∏y si´ 13 grudnia 2013 r.

Podczas turnieju rozegrano 11 rund

– 22 partie. Tempo gry wynosi∏o 3

minuty + 2 sekundy na zawodnika

na parti´. Nie jest to lubiane przez

zawodników tempo, gdy˝ wymaga

od nich maksymalnego skupienia.

Ola zmierzy∏a si´ z dwoma gracza-

mi z Ukrainy, Szwedem i Francuzem.

Wszyscy szachiÊci, z którymi gra∏a,

posiadali ranking „ELO” od 1607

do 2063 punktów, podczas gdy Ola za-

ledwie 1360. Mimo tak du˝ej przewa-

li rywali, zwyci´˝y∏a a˝ w 9 partiach,

co jest wielkim sukcesem. W koƒco-

wej klasyfikacji zaj´∏a 6. miejsce

w grupie dziewczàt do lat 12.

Minione pó∏rocze by∏o dla m∏odej

zawodniczki bogate w sukcesy. Zosta-

∏a powo∏ana do wojewódzkiej kadry

m∏odzika, awansowa∏a do Ogólnopol-

skiej Olimpiady M∏odzie˝y w sportach

umys∏owych 2014, zaj´∏a II miejsce

w kategorii „open” w XVIII Turnieju

Niepodleg∏oÊci dla dzieci do lat 12

i IV miejsce w Zimowym Turnieju

Szachowym zorganizowanym przez

klub „Geniusz”.

Przypomnijmy, ˝e Ola Michalska

ma zaledwie 12 lat, w szachy gra od 8.

roku ˝ycia i ju˝ posiada II kategori´

szachowà. Jest zawodniczkà MKS Po-

lonia Warszawa. Jak mówià rodzice,

paƒstwo Ewa i Pawe∏ Michalscy:

„Swój sukces zawdzi´cza wyt´˝onej

pracy i wielkiej pasji. Regularnie çwi-

czy ze swoim trenerem. Niemniej jed-

nak nigdy nie odkry∏aby swojej pasji,

gdyby nie zaanga˝owanie i pomoc na-

uczycielki matematyki, pani Hanny

Pop∏awskiej. To pod jej okiem Ola sta-

wia∏a pierwsze szachowe kroki” – pod-

kreÊlajà.

Osiàganie tak wspania∏ych sukcesów

wymaga wyt´˝onych, wielogodzin-

nych treningów, dlatego ˝yczymy Oli

wytrwa∏oÊci i kolejnych zwyci´skich

partii!

� Ewa Michalska

Iwona Kopka

Ka˝da dba-

jàca o siebie

kobieta po-

winna korzy-

staç z zabie-

gu manicure,

najlepiej po-

∏àczonego z zabiegiem od˝ywczym.

Wra˝liwa skóra d∏oni pozbawiona

podÊció∏ki t∏uszczowej, uboga we

w∏ókna kolagenowe i elastyny, jest

szczególnie wra˝liwa na niekorzystne

dzia∏anie czynników atmosferycz-

nych, do tego dochodzà bóle reuma-

tyczne i zniekszta∏cenia stawowe, któ-

re deformujà nam d∏onie. ̊ aden krem

ani balsam nie zadzia∏a kompleksowo

na wszystkie te dolegliwoÊci. Jedynie

parafina kosmetyczna u˝yta na gorà-

co mo˝e daç nam zadawalajàce efek-

ty. Cz´sto niedoceniana przez klient-

ki parafina ma ogromnà moc! Wyka-

zuje dzia∏anie regeneracyjne,

od˝ywcze i przeciwbólowe oraz zapo-

biegajàce stanom zapalnym stawów.

Jak godny polecenia jest to zabieg mo-

˝e potwierdziç fakt, ˝e cz´sto spoty-

kamy si´ z nim w sanatoriach. Nie po-

lecam natomiast u˝ywania parafiny

w domu gdy˝ jest ona ∏atwopalna i êle

zastosowana mo˝e doprowadziç

do oparzeƒ lub nawet po˝aru. 

Zawsze powinnyÊmy pami´taç tak˝e

o piel´gnacji stóp. Mo˝emy wykonaç

zabieg piel´gnacyjny po∏àczony z pa-

rafinà na stopy, albo z masa˝em

z u˝yciem Êwiec do masa˝u, w któ-

rych znajdujà si´ od˝ywcze oleje ete-

ryczne. Oba zabiegi sà bardzo przy-

jemne, dzia∏ajà relaksacyjnie, a dzi´-

ki u˝yciu ciep∏a po˝àdane w okresach

jesienno-zimowych.

� Monika Wojciechowska

W∏aÊcicielka Gabinetu 

Kosmetycznego Petite

DOCE¡MY PARAFIN¢ KOSMETYCZNÑ

W
ydarzenie cieszy∏o si´ du-

˝ym zainteresowaniem,

na co wskazywa∏a wype∏-

niona po brzegi Sala Kolumnowa

GOK-u. 

Gdy zgas∏y Êwiat∏a i zapad∏a kom-

pletna cisza, przenieÊliÊmy si´

w Êwiat starodawnych obrz´dów

zwiàzanych ze Êwi´tami Bo˝ego

Narodzenia, a w´drówk´ t´ rozpo-

cz´∏y swym wyst´pem dzieci z ze-

spo∏u „Kàcik” z Kàtów W´gierskich.

Zarazi∏y nas dzieci´cym entuzja-

zmem oraz wprowadzi∏y w rozÊpie-

wany nastrój…

Nast´pnie na scenie pojawili si´ ak-

torzy Teatru Obrz´dowego w barw-

nych ludowych strojach, reprezentu-

jàcy trzy pokolenia i wprowadzili wi-

dzów w Êwiat wydarzeƒ, zwiàzanych

ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia i to-

warzyszàcych im zwyczajów.

Teatr Obrz´dowy powsta∏ z inicja-

tywy powrotu do korzeni, zg∏´biania

folkloru, o˝ywienia tradycji. Przed-

stawienie z 11 stycznia stanowi do-

wód na to, ˝e zamys∏ zosta∏ zreali-

zowany.

Podsumowujàc. Nie bajkowo lecz

ludowo. Nie awangardowo lecz tra-

dycyjnie. Nie nowoczeÊnie, lecz

konwencjonalnie. Nie minimalnie,

lecz z rozmachem. Troch´ powa˝nie,

wi´cej zabawnie. Tak w∏aÊnie by∏o!

Hej hola hola!...

� Paulina Szarnecka 

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie
zaprasza dzieci w wieku 6 – 12 lat
na zaj´cia Szkoły Robotyki, prowadzone
przez wykwalifikowanà kadr´. 

Robotyka to budowanie, programowanie i O˚YWIA-

NIE robotów. Jest to te˝ praktyczna nauka m.in. mate-

matyki, fizyki, nauk przyrodniczych. Zaj´cia prowadzone

sà w 2-3 osobowych zespo∏ach wyposa˝onych w kloc-

ki LEGO WeDo lub LEGO Mindstorms EV3 oraz

laptop. W okresie ferii planowane sà pó∏kolonie

w szkole w Józefowie.

Dok∏adne informacje www.goknieporet.pl

AQUAPARK „Fala” bije kolejny rekord!

W WieÊciach Niepor´ckich w numerze 118 informowaliÊmy Paƒstwa o rekordowej frekwencji
w listopadzie. Wszystko wskazuje na to, ˝e rok 2014 rozpoczniemy kolejnym rekordem! 

Jedno jest pewne – pobiliÊmy rekord

dziennego obcià˝enia p∏ywalni. Ju˝

pierwszy weekend stycznia zapo-

wiada∏ si´ bardzo dobrze, poniewa˝

w sobot´ basen odwiedzi∏o 638,

a w niedziel´ 668 osób! Jednak re-

kord pobiliÊmy podczas drugiego

weekendu stycznia – w sobot´

(11.01) z Aquaparku „Fala” skorzy-

sta∏y a˝ 684 osoby! W niedziel´ nie-

co mniej, bo 668 osób. Z boku przed-

stawiamy zestawienie dziennego ob-

cià˝enia p∏ywalni w okresie od 02

do 16.01 br. Ogromnie si´ cieszymy

z pobicia kolejnego rekordu. Jest to

dla nas informacjà, ˝e Klienci sà za-

dowoleni i ch´tnie do nas wracajà.

Mamy nadziej´, ˝e w styczniu pobi-

jemy kolejny rekord pod wzgl´dem

miesi´cznej liczby osób korzystajà-

cych z p∏ywalni. Do zobaczenia

w Aquaparku „Fala”!� P. Majewska

data dzieƒ liczba
styczeƒ tygodnia klienów
2014 indywidualnych
02.01. czwartek 365
03.01. piàtek 491
04.01. sobota 638
05.01. niedziela 668
06.01. poniedziałek 379
07.01. wtorek 363
08.01. Êroda 413
09.01. czwartek 384
10.01. piàtek 419
11.01. sobota 684
12.01. niedziela 668
13.01. poniedziałek 330
14.01. wtorek 408
15.01. Êroda 337
16.01. czwartek 349

łàcznie 6896
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Coraz cz´Êciej analizujàc swoje wieloletnie poszukiwania Êwiadków wydarzeƒ
historycznych na terenie naszej gminy i okolic dochodz´ do wniosku, ˝e pewne
fakty przypadkowo odnalezione w pami´ci i przytaczane przez moich
rozmówców układajà si´ w chronologicznà całoÊç i sà potwierdzane przez inne
osoby lokujàce omawiane zdarzenia w konkretnym miejscu i czasie. 

Tak by∏o równie˝ w przypadku mo-

jego spotkania z p. Julianem Joƒczy-

kiem (rocznik 1925) mieszkaƒcem

Stanis∏awowa Drugiego. Gdy pierw-

szy raz spotkaliÊmy si´ z p. Julia-

nem, tak w∏aÊciwie nie wiedzia∏em,

o co konkretnie zapytaç. Pyta∏em

wi´c jak zwykle o 1939 rok, okupa-

cj´, wysiedlenia, koniec wojny i la-

ta powojenne. Jednak p. Julian ju˝

na poczàtku spotkania poda∏ kilka

informacji, które zwróci∏y mojà

uwag´ na jego szczególnà dzia∏al-

noÊç konspiracyjnà w 1944 roku.

Pada∏y takie has∏a jak por. „Góra”

póêniej „Dolina”, 78 Pu∏k Piechoty

AK, 27 Pu∏k U∏anów AK, walki

w Puszczy Kampinoskiej, szczegó-

∏y walk powstaƒczych w pierwszych

dniach sierpnia 1944 w Legionowie

i okolicach Niepor´tu. Ponadto dra-

matyczne wspomnienia z 1944 roku

z terenu przyfrontowego w Niepo-

r´cie, Aleksandrowie i Stanis∏awo-

wie Drugim. Rozmowa ta natych-

miast przypomnia∏a mi wspomnie-

nia mieszkaƒców Zegrza

Po∏udniowego, pani Danuty Szczy-

gielskiej oraz prof. Tadeusza Wit-

czaka, Profesora Seniora Uniwersy-

tetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu, opublikowane w dwóch nu-

merach „WieÊci Niepor´ckich”. Pa-

ni Danuta Szczygielska poruszy∏a

wtedy wàtek przemarszu przez

skrzy˝owanie w Zegrzu w kierunku

Wieliszewa du˝ego oddzia∏u Woj-

ska Polskiego latem 1944 roku.

Z takà wiadomoÊcià przyby∏a

do niej jedna z trzech córek pana

Mirasia, która widzia∏a d∏ugà ko-

lumn´ wozów konnych z wyposa˝e-

niem oraz maszerujàcych ˝o∏nierzy

polskich z bronià i jadàcych konno.

Mijali oni niemieckie posterunki bez

kontroli i pomaszerowali przez Wie-

liszew dalej w kierunku Nowego

Dworu Mazowieckiego. Wtedy

jeszcze tylko przypuszcza∏em, ˝e

prawdopodobnie chodzi∏o o s∏ynny

przemarsz Zgrupowania Sto∏pecko

– Nalibockiego Armii Krajowej po-

rucznika Adolfa Pilcha „Doliny”,

który przeprowadzi∏ z Puszczy Na-

libockiej do Puszczy Kampinoskiej

swoich partyzantów. Aby ustaliç

wi´cej faktów si´gnà∏em do wspo-

mnieƒ Adolfa Pilcha, opublikowa-

nych w jego ksià˝ce pt. „Partyzan-

ci trzech puszcz”. Przytocz´ tu kil-

ka danych z zamieszczonego

w ksià˝ce kalendarium i trasy prze-

marszu Zgrupowania: „21.07.1944 r.

– Trasa przemarszu: Ka∏´czyn - Sto-

czek- Krupiƒskie - Czaplowizna.

Nocleg w Czaplowiênie, Szynka-

rzyênie, Brzuzie. 22-23.07.1944 r.

dwudniowy postój na odpoczynek

i zaopatrzenie. 24.07.1944 r. – Tra-

sa marszu: Czaplowizna - Rze-

mieƒszczyzna-Kamieƒczyk - Tu-

manek- Âlubów- Niegów- Wólka

S∏opska - S∏opsk- Dr´szew. Nocleg

w Dr´szewie i Marianowie. 25-

26.07.1944 r. Trasa dwudniowego

marszu: Dr´szew- Kowalicha - Lu-

dwinów - Józefów - Nowe Za∏ubi-

ce - Do∏bice - Serock- Benjaminów-

Niepor´t - Wieliszew - Olszewnica-

Krubin - Janówek - Okunin - Nowy

Dwór - rzeka Wis∏a - Dziekanów

Polski. Postój w Dziekanowie Pol-

skim.”* Porucznik „Dolina” w czasie

trwajàcego ok. 500 kilometrów prze-

marszu, trwajàcego od 29.06.1944 r.

do 26.07.1944 r. doprowadzi∏

do Puszczy Kampinoskiej Zgrupo-

wanie Sto∏pecko-Nalibockie liczà-

ce na dzieƒ 26.07.1944 r. 861 ˝o∏-

nierzy, 589 koni, 320 siode∏, 185

wozów i 8 taczanek*. Stan uzbro-

jenia Zgrupowania to 11 ckm, 41

rkm i lkm, 7 granatników, 53 pm,

47 10-strza∏owych kb, 627 kb, 137

pistoletów, 794 granaty i 195,5 tys.

sztuk amunicji.** Zgrupowanie zo-

sta∏o w∏àczone w sk∏ad VIII Rejo-

nu Warszawskiego Obwodu „Obro-

˝a” AK, którego komendantem by∏

kpt. Józef Krzyczkowski ps. „Szy-

mon” i powa˝nie wzmocni∏o jego

si∏´ bojowà w Kampinosie

przed wybuchem Powstania War-

szawskiego. To w∏aÊnie w szere-

gach 78. Pu∏ku Piechoty AK dzia∏a-

jàcego w Puszczy Kampinoskiej

znalaz∏ si´ mój rozmówca Julian

Joƒczyk. Jaka by∏a jego droga

do Kampinosu i przebieg walk z je-

go udzia∏em o tym w nast´pnej cz´-

Êci wspomnieƒ. Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* Adolf Pilch „Góra”, „Dolina” „Partyzan-

ci trzech puszcz” Oficyna Wydawnicza

Mireki 2013.

** Wed∏ug Józef Krzyczkowski „Konspira-

cja i powstanie w Kampinosie 1944” Warsza-

wa Wydanie 1961

Julian Joƒczyk – ˝ołnierz I Batalionu
78. Pułku Piechoty Armii Krajowej cz. I.

Âladami wspomnieƒ mieszkaƒców naszej gminy

fot. Instytut Pami´ci Narodowej

Jesienià 2013 roku na zlecenie Urz´du Gminy uporzàdkowany został teren
przy metalowym krzy˝u w lesie niepor´ckim, upami´tniajàcym miejsce rozstrzelania
przez hitlerowców ˝ołnierzy Armii Krajowej w dniu 19 sierpnia 1944 roku.

KRZY˚ pami´ci w miejscu rozstrzelania
˝ołnierzy Armii Krajowej
Krzy˝ jest wtopiony w betonowà

podstaw´, na której widnieje infor-

macja o nast´pujàcej treÊci: „Tu zgi-

n´li ˝o∏nierze AK z ràk hitlerow-

skich faszystów 1944 r.” Ukryty

wÊród drzew, pozostawa∏ niezauwa-

˝ony dla tych, którzy nie znali jego

tragicznej historii. Aby zachowaç

pami´ç o zamordowanych i utrwaliç

miejsce ich Êmierci, miejsce to wy-

∏o˝one zosta∏o kostkà i ogrodzone.

Cofnijmy si´ pami´cià do sierp-

nia 1944 roku. Trwa Powstanie

Warszawskie, w okolicznych lasach

grupujà si´ oddzia∏y III Batalionu

AK Obwodu „Marianowo-Brzo-

zów” dowodzonego przez por. Bro-

nis∏awa Tokaja ps. „Bohdan”.

W dniu 19 sierpnia 1944 roku nie-

mieckie komando, z∏o˝one z funk-

cjonariuszy gestapo i ˝andarmerii,

dokonuje na podstawie posiadanej li-

sty nazwisk aresztowania ˝o∏nie-

rzy III batalionu AK na terenie Nie-

por´tu. Sà ró˝ne relacje i wersje oko-

licznoÊci, których fina∏ okaza∏ si´

tragiczny. Jest to jedna z tajemnic,

której pe∏ne rozwiàzanie jeszcze

przed badaczami lokalnej historii.

Po wielogodzinnych przes∏ucha-

niach w budynku przykoÊcielnym

lub, wed∏ug innych relacji, szkol-

nym, wyrokiem w∏adz okupacyj-

nych aresztowani ˝o∏nierze zostajà

skazani na Êmierç przez rozstrzela-

nie. Nie powiod∏a si´ próba ocalenia

gajowego Bronis∏awa Smolarczyka

przez ̋ on´. Skazani zostali przewie-

zieni do lasu niepor´ckiego

i przy istniejàcej tam przesiece roz-

strzelani, a nast´pnie pochowani

w zbiorowej mogile. Byli to: An-

drzej Marek Popp lat 17 praktykant

leÊny, Jan Rembelski lat 47, Mieczy-

s∏aw Kozak lat 17, gajowy Broni-

s∏aw Smolarczyk lat 39, Adam Gro-

cholski lat 19, Tadeusz Grocholski

lat 22, W∏adys∏aw Danielewicz

lat 38, Szczepan Szyperek lat 27.

Mieszkaƒcy Niepor´tu po Êladach

w terenie i na podstawie widoczne-

go zapadni´cia gruntu ustalili miej-

sce pochowania rozstrzelanych.

Szczególnie dramatyczne by∏y oko-

licznoÊci Êmierci i pochówku Szcze-

pana Szyperka. Gdy Niemcy wtar-

gn´li do zabudowaƒ Szyperków nie

zastali Szczepana, ale jego m∏odsze-

go brata Antoniego i w ramach od-

powiedzialnoÊci zbiorowej jego

aresztowali. W nieustalonych do-

k∏adnie okolicznoÊciach Szczepan

Szyperek dowiedzia∏ si´ o areszto-

waniu brata i sam, pomimo ̋ e by∏ in-

walidà, zg∏osi∏ si´ do Niemców. An-

toni zosta∏ zwolniony, a Szczepan

rozstrzelany. Wiosnà 1945 roku roz-

strzelani ̋ o∏nierze AK zostali ekshu-

mowani na cmentarz parafialny

w Niepor´cie. W czasie ekshumacji

nie odnaleziono zw∏ok Szczepana

Szyperka. Po pewnym czasie miesz-

kaƒcy Niepor´tu, Franciszka R´bel-

ska i jej mà˝ Józef udali si´ na miej-

sce rozstrzelania, szukajàc miejsca

pogrzebania kuzyna. Oberwana

skarpa wykopu ods∏oni∏a prawdopo-

dobnie but i to przyczyni∏o si´

do odnalezienia zw∏ok Szczepana

Szyperka. Miejsce rozstrzelania ̋ o∏-

nierzy AK zosta∏o upami´tnione

przez mieszkaƒców krzy˝em, które-

go pierwotnà lokalizacj´ zmieni∏a

trasa istniejàcego obecnie gazociàgu.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne


