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w skrócie
OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOWÓD OSOBISTY BEZ OP¸AT

Od 1 stycznia 2010 r. nie jest pobierana op∏ata
za wydanie dowodu osobistego lub jego wymian´.
Do tej pory op∏ata stanowi∏a dochód bud˝etu paƒstwa
i wynosi∏a 30 z∏. Obecnie wyrobienie nowego doku-
mentu jest bezp∏atne, bez wzgl´du na to, czy doku-
ment zostanie zgubiony, zniszczony lub skradziony. Op∏a-
ty nie wnoszà tak˝e osoby, które b´dà si´ o niego ubie-
ga∏y po raz pierwszy lub b´dà musia∏y go wymieniç
z powodu zmiany danych.
Przepis wszed∏ w ˝ycie zgodnie z ustawà z dnia 9 stycz-
nia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoÊci i do-
wodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306).
Warto przypomnieç, ˝e wed∏ug obowiàzujàcych
ju˝ przepisów dowody z nieaktualnymi danymi
tracà wa˝noÊç po trzech miesiàcach, w przypad-
ku gdy przebywamy za granicà – po czterech
miesiàcach.
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Mazowiecki OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Warsza-
wie PZD w Legionowie zaprasza na SZKOLENIE
w dniu 19 stycznia 2010 r. (wtorek) o godz. 10.00 w fi-
lii Gminnego OÊrodka Kultury w Kàtach W´gierskich. 
Tematem szkolenia b´dà „Minimalne wymagania
wzajemnej zgodnoÊci oraz bezpieczeƒstwo i higie-
na pracy w gospodarstwie rolnym”.
Wyk∏adowca – pracownik powiatowego Biura ARiMR
oraz lekarz weterynarii.

� Kierownik PZD Legionowo Alicja Zakrzewska

„FRYDERYK I JEGO MUZYKA”

Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ do udzia∏u w konkur-
sie z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora Fry-
deryka Chopina – „Fryderyk i jego muzyka – dzie-
ci´ce interpretacje dla amatorów i profesjonalistów”.
Og∏oszenie roku 2010 rokiem Fryderyka Chopina,
w 200 rocznic´ urodzin kompozytora, jest doskona∏à oka-
zjà dla muzykujàcych dzieci i m∏odzie˝y naszej gminy,
do zaprezentowania swoich pasji i talentów. 25 mar-
ca 2010 roku, oddajemy scen´ GOK-u do ich dyspozycji. 
Szczegó∏y konkursu na stronie www.goknieporet.pl

� GOK

ZIMOWA akcja „Pług”
OdÊnie˝anie  gminy Niepor´t – kategorie dróg i ich zarzàdcy

P
rzypominamy, ˝e w zale˝noÊci
od kategorii, do jakiej dana dro-
ga publiczna jest zaliczona,

za jej utrzymanie, a wi´c i odÊnie˝a-
nie, odpowiada jej zarzàdca. Obo-
wiàzek utrzymania dróg wewn´trz-
nych oraz prywatnych spoczywa
na ich w∏aÊcicielach. 

Poni˝ej przedstawiamy Czytelni-
kom kategorie dróg publicznych,
znajdujàcych si´ na terenie gminy
oraz informacje o ich zarzàdcach,
z adresami i numerami telefonów
kontaktowych. Wszelkie uwagi
i proÊby o informacje prosimy zg∏a-
szaç do odpowiednich s∏u˝b:
• droga krajowa nnrr 6611 –– uull..  WWaarr--

sszzaawwsskkaa  ((ZZeeggrrzzee  PPoo∏∏uuddnniioowwee))
zarzàdca – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, oddzia∏ War-
szawa, ul. Miƒska 25, 03-808 War-
szawa, tel. (22) 810 94 21, 
punkt informacji drogowej, 
tel. (22) 375 86 95 (96)
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
• drogi wojewódzkie:
–– nnrr 663333 –– uull..  JJaannaa  KKaazziimmiieerrzzaa
–– nnrr 663322 –– uull..  SSttrruu˝̋aaƒƒsskkaa  
–– nnrr 663311 –– uull..  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkaa  –– PPooggoo--

nnoowwsskkiieeggoo
–– nnrr 662244 –– uull..  CCiicchhaa  ((WWóóllkkaa  RRaaddzzyy--

mmiiƒƒsskkaa))
zarzàdca – Mazowiecki Zarzàd
Dróg Wojewódzkich.
Utrzymanie zimowe: Rejon Drogo-
wy Wo∏omin – Nowy Dwór Mazo-
wiecki
ul. Koby∏kowska 1,
05-200 Wo∏omin
tel. dy˝urny: 0 694 944 586
tel: (22) 776 23 33
e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl

• drogi powiatowe:
–– nnrr 11881100 –– uull..  KKooÊÊcciieellnnaa  –– KKààttyy  WW´́--

ggiieerrsskkiiee,,  uull..  AAkkaaccjjoowwaa  –– KKààttyy  WW´́--
ggiieerrsskkiiee,,  uull..  WWoollsskkaa  –– WWoollaa  AAlleekk--
ssaannddrraa,,  SSttaanniiss∏∏aawwóóww  DDrruuggii

–– nnrr 11881111 –– uull..  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo,,  
uull..  WWcczzaassoowwaa  –– BBiiaa∏∏oobbrrzzeeggii,,  RRyynniiaa

–– nnrr 11881133 –– uull..  SSzzkkoollnnaa  –– WWóóllkkaa  RRaa--
ddzzyymmiiƒƒsskkaa

–– nnrr 11881144 –– uull..  SSzzkkoollnnaa  –– IIzzaabbeelliinn
–– nnrr 11881155 –– uull..  IIzzaabbeelliiƒƒsskkaa  –– IIzzaabbee--

lliinn
–– nnrr 11881166 –– uull..  PPrrzzyysszz∏∏ooÊÊçç  –– SSttaanniiss∏∏aa--

wwóóww  PPiieerrwwsszzyy,,  uull..  KKrróólleewwsskkaa  –– AAlleekk--
ssaannddrróóww,,  uull..  ZZwwyyccii´́ssttwwaa  –– NNiieeppoorr´́tt,,
uull..  NNoowwoolliippiiee  –– NNiieeppoorr´́tt

–– nnrr 44330033 –– BBeenniiaammiinnóóww--NNiieeppoorr´́tt
zarzàdca – Starostwo Powiatowe
w Legionowie
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
tel. (22) 774 20 17
fax (22) 774 25 51
dy˝urny powiatowy ds. utrzymania
dróg – 0 507 130 917
e-mail: kryzys@powiat-legionowski.pl
e-mail:starosta@powiat-legionowski.pl

Utrzymaniem dróg gminnych zaj-
muje si´ dzia∏ Zarzàdu Dróg i Gospo-
darki Komunalnej Urz´du Gminy.
Wszystkie dzia∏ania koordynuje
obecnie, powo∏any przez Wójta,
Gminny Zespó∏ Zarzàdzania Kryzy-

sowego. W dzia∏ania zaanga˝owa-
nych jest wiele s∏u˝b: Ochotnicza
Stra˝ Po˝arna, Paƒstwowa Stra˝ Po-
˝arna (jednostka z Legionowa odÊnie-
˝a∏a dach budynku Gimnazjum), Stra˝
Gminna i Policja. W miar´ mo˝liwo-
Êci b´dà tak˝e udziela∏y pomocy
mieszkaƒcom, nieradzàcym sobie
z usuwaniem z dachu niebezpiecz-
nych nawisów Ênie˝nych i sopli lodu.
Telefony kontaktowe: 
(22) 767 04 40,
kom. 0 698 914 581,
(22) 767 04 38,
kom. 0 600 918 238,
(22) 767 04 14, 767 04 15, 
fax. (22) 767 04 41.
Stra˝ Gminna 668 116 761.

Obfite opady Êniegu i d∏ugo utrzy-
mujàce si´ niskie temperatury powo-
dujà problemy nie tylko na drogach.
Zaleganie grubej warstwy Êniegu
na dachu mo˝e spowodowaç kata-
strof´ budowlanà – ju˝ 15-centyme-
trowa warstwa przeci´tnej gruboÊci
i g´stoÊci Êniegu na 1 m2 to ci´˝ar
ok. 50 kg, który znacznie wzrasta
wraz ze zwi´kszeniem wilgotnoÊci
pokrywy. Pami´taç wi´c nale˝y
o systematycznym zgarnianiu Êniegu
z dachu i usuwaniu groênych sopli
lodu. Zasypane chodniki utrudniajà

pieszym poruszanie si´. Ânieg
na chodniku, pod Êniegiem lód
i...o upadek nietrudno. Przypomina-
my, ̋ e w∏aÊciciel posesji, przy której
zdarzy si´ wypadek, a który nie do-
pe∏ni∏ obowiàzku odÊnie˝ania, mo˝e
byç pociàgni´ty do odpowiedzialno-
Êci. Mo˝e to oznaczaç np. finansowe
odszkodowanie dla osoby pokrzyw-
dzonej lub obowiàzek wyp∏aty renty,
jeÊli ubytek zdrowia oka˝e si´ po-
wa˝ny. Warto wi´c pami´taç o tym,
jakie obowiàzki mamy w okresie zi-
mowym i wywiàzywaç si´ z nich.
Stra˝ Gminna ponownie przypomina
w∏aÊcicielom posesji o koniecznoÊci
odÊnie˝ania chodników, usuwania
b∏ota, lodu i innych zanieczyszczeƒ
wzd∏u˝ nieruchomoÊci oraz likwido-
waniu sopli lodu i nawisów Ênie˝-
nych z dachów. Do usuwania Êniegu
nie wolno, oczywiÊcie, stosowaç
Êrodków chemicznych, szkodliwych
dla Êrodowiska. 

Stra˝ Gminna przeprowadza sys-
tematycznie kontrol´ stanu odÊnie-
˝enia chodników po∏o˝onych
wzd∏u˝ nieruchomoÊci. W przypad-
ku stwierdzenia niedope∏nienia
obowiàzku, wobec w∏aÊciciela lub
u˝ytkownika stosowane b´dzie po-
uczenie oraz polecenie usuni´cia

Êniegu. Niezastosowanie si´ do po-
uczenia jest jednoznaczne z na∏o˝e-
niem mandatu lub skierowaniem
wniosku o ukaranie do Sàdu.

W sytuacji, gdy pokrywa Êniegu
jest tak du˝a, wszyscy musimy zin-
tensyfikowaç wysi∏ki. Nie oglàdaj-
my si´ jedynie na odpowiedzialne
s∏u˝by, ale i sami czujmy si´ odpo-
wiedzialni za to, co nale˝y do na-
szych obowiàzków. Jedynie wspól-
ne dzia∏ania i wzajemne pomaganie
sobie daje gwarancj´ osiàgni´cia
sukcesu w zmaganiach z opadami
Êniegu. Które w koƒcu o tej porze
roku nie powinny nas dziwiç.

� BWilk

Obfite opady Êniegu
spowodowały znaczne
utrudnienia w ruchu
drogowym. Słu˝by,
zaanga˝owane
w utrzymanie
przejezdnoÊci dróg
publicznych, pracujà
w dzieƒ i w nocy. 
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STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO. 

Zatrudnienie w okresie letnim 2010 na kàpielisku „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie.

Szczegółowe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç telefonicznie pod numerem 22 767-04-24 w godzinach pracy urz´du. 

OGŁOSZENIE

Za nami 
5 rok, w którym
Wójt Gminy
Niepor´t przyznał
„Nagrody sportowe
Gminy Niepor´t za
wysokie wyniki
sportowe uczniów
we
współzawodnictwie
krajowym”. 

NAGRODY sportowe
2009 rok
Do grupy nagrodzonych zawodni-
ków w 2009 roku do∏àczyli:
1. Kinga Dybek, za zaj´-

cie II miejsca w Mi´dzywoje-
wódzkich Mistrzostwach M∏o-
dziczek o Puchar Prezesa Pol-
skiego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej, 

2. Micha∏ Skrzypkiewicz za zaj´-
cie II miejsca w Slalomie Gigan-
cie w Pucharze Polski GS (kate-
goria M∏odzik) 2009 rok,

3. Daria Przyby∏ za zaj´cie I miej-
sca w Mistrzostwach Polski kla-
sy JT-250 w 2009 roku, 

4. Agata B∏a˝ewska za zaj´-
cie I miejsca w Slalomie Gigan-
cie w Pucharze Polski GS (kate-
goria m∏odzik) 2009 rok,

5. Aleksander Kosacki za zaj´-
cie I miejsca w Pucharze Polski
Slalom Gigant – 2 edycja.

Uroczyste wr´czenie nagród od-
by∏o si´ 22 grudnia 2009 roku pod-
czas sesji Rady Gminy Niepor´t.
Laureaci zgodnie z regulaminem
otrzymali nagrody pieni´˝ne oraz

pamiàtkowe dyplomy. Daria Przy-
by∏, Micha∏ Skrzypkiewicz i Alek-
sander Kosacki otrzymali nagrody
w 2009 roku ju˝ po raz kolejny.
¸àczna kwota dotychczas wyp∏aco-
nych nagród sportowych wyno-
si 28 000,00 z∏otych.

Przypomnijmy, ˝e aby ubiegaç
si´ o nagrod´ sportowà zawodnik
musi spe∏niç nast´pujàce kryteria: 
1. byç mieszkaƒcem Gminy Nie-

por´t, uczniem szko∏y podsta-
wowej, gimnazjum lub szko∏y
Êredniej, bioràcym udzia∏ w kra-
jowym wspó∏zawodnictwie spor-
towym,

2. zajàç pierwsze, drugie lub trze-
cie miejsce indywidualnie lub
dru˝ynowo w Fina∏ach Ogólno-
polskiej Olimpiady M∏odzie˝y
lub,

3. zajàç pierwsze, drugie lub trze-
cie miejsce indywidualnie lub
dru˝ynowo w fina∏ach Ogólno-
polskich Zawodów organizowa-
nych w ramach rozgrywek dla

poszczególnych dyscyplin spor-
tu przez polskie zwiàzki sporto-
we, przy wspó∏udziale Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz
osiàgaç dobre wyniki w nauce
i nie sprawiaç problemów wy-
chowawczych.

Wr´czajàc nagrody, Wójt Gminy
Niepor´t podkreÊli∏, ˝e osiàgni´cie
tak wysokich wyników sportowych
wymaga wielu godzin wyczerpujà-
cych treningów, silnej woli i hartu
ducha, a wysokie umiej´tnoÊci
techniczne oraz wszechstron-
na sprawnoÊç fizyczna nagrodzo-
nych zawodników zas∏uguje
na ogromne uznanie. Czytelnicy
„WieÊci Niepor´ckich” do∏àczajà
si´ do ˝yczeƒ Wójta i Rady Gmi-
ny ̋ yczàc dalszych sukcesów i me-
dali w zawodach sportowych.

W kolejnych numerach „WieÊci
Niepor´ckich” przedstawimy bli˝ej
sylwetki naszych zawodników.

� U.Mitka-Karandziej

ZAJ¢CIA sportowo-rekreacyjne
w 2010 roku – oferta Urz´du Gminy
Zgodnie z Uchwałà Rady Gminy Niepor´t – „Programem
realizacji zadaƒ w zakresie kultury fizycznej w Gminie
Niepor´t na lata 2009-2015„(poprzedni program
obejmował lata 2005-2008) Urzàd Gminy po raz szósty
przystàpił do realizacji rocznego cyklu dodatkowych
pozaszkolnych i pozalekcyjnych zaj´ç sportowo-
rekreacyjnych, organizowanych dla dzieci i młodzie˝y.

Zaj´cia b´dà realizowane we wszyst-
kich placówkach oÊwiatowych
(w tym przedszkolnych), oÊrodkach
kultury oraz w innych miejscach
spe∏niajàcych wymagania dla orga-
nizacji tego typu zaj´ç, w okresie
od 11 stycznia, z przerwà wakacyjnà,
do 11 grudnia 2010 roku. Prowadzà-
cy to osoby posiadajàce kwalifikacje
zawodowe nauczyciela wychowania
fizycznego, trenera lub instruktora. 

Jednym z podstawowych celów or-
ganizacji tych zaj´ç jest dalsze pod-
noszenie poziomu powszechnoÊci
i dost´pnoÊci do ró˝nych form kul-
tury fizycznej i rekreacji ruchowej,
a tym samym zwi´kszanie liczby
dzieci i m∏odzie˝y uczestniczàcych
w zaj´ciach realizowanych w szko-
∏ach lub miejscu zamieszkania przez
ca∏y rok. Dzi´ki ofercie Urz´du pla-
cówki oÊwiatowe oraz inne zyskujà
dodatkowe formy zaj´ç, co powodu-
je, ˝e ich oferta jest bardziej atrak-
cyjna i konkurencyjna, a tym samym
spotyka si´ z wi´kszym zaintereso-
waniem dzieci i m∏odzie˝y. Ponad-
to dodatkowe zaj´cia sportowo-re-
kreacyjne wyd∏u˝ajà czas pracy pla-
cówek, co oznacza, ˝e dzieci
pozostajà d∏u˝ej pod fachowà i zor-
ganizowanà opiekà. Program ma
przyczyniç si´ do bardziej efektyw-
nej organizacji oraz zagospodarowa-
nia czasu wolnego uczestników, jak
równie˝ do przeciwdzia∏ania patolo-
giom spo∏ecznym jako jedna z form
profilaktyki.

W tym roku zaplanowano do reali-
zacji oko∏o 3000 godzin zaj´ç. Tygo-

dniowy wymiar godzin dla poszcze-
gólnych placówek wynosi: gimna-
zjum: 15 godz; szko∏y podstawowe:
w Niepor´cie 13 godzin, Józefo-
wie 13 godzin, Izabelinie 12 godzin,
Bia∏obrzegach 15 godzin, Wólce
Radzymiƒskiej 10 godzin; przed-
szkola: w Niepor´cie i Zegrzu po 4
godziny. W Gminnym OÊrodku Kul-
tury (wraz z filiami) realizowanych
b´dzie 12 godzin tygodniowo.
W okresie wiosenno-letnim przewi-
duje si´ organizacj´ zaj´ç na boisku
sportowym Wojskowego Instytutu
¸àcznoÊci w Zegrzu Po∏udniowym.
Zaj´cia realizowane przez Urzàd
Gminy obejmujà ró˝ne dyscypliny
sportowe i sà modyfikowane w za-
le˝noÊci od potrzeb zg∏oszonych
przez poszczególne Êrodowiska. Ko-
ordynatorami zaj´ç w placówkach sà
dyrektorzy szkó∏, przedszkoli oraz
kierownicy gminnych placówek kul-
tury.

Zaj´cia sà nieodp∏atne. Jedynym
warunkiem uczestnictwa dziecka
w organizowanych przez Urzàd
Gminy Niepor´t w 2010 roku zaj´-
ciach jest podpisanie przez rodziców
(opiekunów prawnych) zgody
na uczestniczenie w zaj´ciach oraz
zapoznanie i zobowiàzanie dziecka
do przestrzegania regulaminu uczest-
nictwa. Wzór zgody i regulamin do-
st´pne sà u prowadzàcych zaj´cia.

Urzàd Gminy Niepor´t zaprasza
wszystkich ch´tnych do uczestnic-
twa w zaj´ciach. 

� U.Mitka-Karandziej

FERIE ZIMOWE W GMINIE NIEPOR¢T
Zaj´cia przygotowuje Gminny OÊrodek
Kultury w Niepor´cie w terminie 1
– 12 lutego. Zaj´cia b´dà si´ odbywały
w w godzinach 10.30 – 14.00 w dwóch
grupach wiekowych:
grupa I (klasy 0, I, II, III),
grupa II (klasy IV, V, VI oraz
gimnazjum). Zaj´cia b´dà trwały po 1,5
godziny, zamiennie grupami.

I tydzieƒ

1 lutego
Pokaz ˝ywych gadów (siedem
gatunków w´˝y niejadowitych).
Warsztaty kulinarne.

2 lutego
Wyjazd do kina.

3 lutego
Warsztaty ceramiczne
– instrumenty muzyczne

z gliny.
Warsztaty muzyczne 
– nauka gry na instrumentach.

4 lutego
Wyjazd: basen i zwiedzanie
elektrowni wodnej w D´be.

05 luty
Warsztaty plastyczne 
z papier maché – rzeêby
z masy papierowej.
Zabawa z taƒcem.

II tydzieƒ

8 lutego
Zabawa w teatr.
Bezpieczny w drodze
– spotkanie z policjantem.

9 lutego
Warsztaty papiernicze
i drukarskie 
– „Jak powstaje papier”.
Origami/Papieroplastyka.

10 lutego
Bawimy si´ w Indian.
Bi˝uteria wed∏ug w∏asnego
pomys∏u.

11 lutego
Wyjazd: kino i kr´gielnia.

12 lutego
Spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Banasiów
– godz. 11.00.
Pokaz umiej´tnoÊci zdobytych
na warsztatach.

Na zaj´cia dzieci b´dzie
dowoził autokar 
wg rozkładu:
Wólka Radzymiƒska (plac
obok szko∏y) – 09.00

Beniaminów (OÊrodek
Kultury) – 09.15
Bia∏obrzegi (p´tla) – 09.20
Zegrze (p´tla) – 09.35
Stanis∏awów Drugi (OÊrodek
Kultury) 09.45
Kàty W´gierskie (OÊrodek
Kultury) – 09.50
Rembelszczyzna (przystanek
w stron´ Niepor´tu) – 09.55
Stanis∏awów Pierwszy
(koÊció∏) – 10.00
Aleksandrów (figurka) – 10.10
Niepor´t (GOK) – 10.20
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M
i∏ym akcentem na poczàtku
sesji by∏o wr´czenie przez
Kombatantów Przewodni-

czàcemu Rady Gminy Eugeniuszowi
Woêniakowskiemu medalu za zas∏u-
gi na rzecz wspó∏pracy ze Êrodowi-
skiem kombatanckim. We wrzeÊniu
medal ten otrzyma∏ Wójt Gminy S∏a-
womir Maciej Mazur. 

Podczas sesji odby∏o si´ tak˝e uro-
czyste wr´czenie nagrody Wójta
Gminy Niepor´t za wysokie wyniki
sportowe uczniów we wspó∏zawod-
nictwie krajowym. Zebrani na sali
z∏o˝yli sportowcom serdeczne gratu-
lacje i podzi´kowania, za promowa-
nie w kraju Gminy Niepor´t.

Rada Gminy podj´∏a m.in. nast´pu-
jàce uchwa∏y (treÊç uchwa∏ w BIP):
– Uchwa∏´ Nr XLIII/110/2009

w sprawie: zwolnieƒ w podatku
od nieruchomoÊci. 
Rada Gminy zwolni∏a z podatku

od nieruchomoÊci budynki lub ich
cz´Êci oraz grunty, z wyjàtkiem zaj´-
tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, wykorzystywane na: dzia-
∏alnoÊç kulturalnà i bibliotekarskà
prowadzonà w oparciu o przepisy
o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
∏alnoÊci kulturalnej, dzia∏alnoÊç w za-
kresie pomocy spo∏ecznej prowadzo-
nà w oparciu o przepisy o pomocy
spo∏ecznej, dzia∏alnoÊç w zakresie

ochrony przeciwpo˝arowej prowa-
dzonà w oparciu o przepisy o ochro-
nie przeciwpo˝arowej.

Przyj´te preferencje podatkowe, ma-
jà na celu wspomaganie dzia∏alnoÊci
kulturalnej, w zakresie wypo˝yczania
ksià˝ek i czytelnictwa oraz zadania
o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej. 
– Uchwa∏´ Nr XLIII/113/2009

w sprawie: przyj´cia „Gminnego
programu promocji i poprawy zdro-
wia obejmujàcego osoby uzale˝nio-
ne od alkoholu i narkomanii oraz
cz∏onków ich rodzin na rok 2010.”
Rada Gminy przyj´∏a program

w celu zapewnienia kompleksowego
i skoordynowanego dzia∏ania na rzecz

22 grudnia odbyła si´ XLIII, ostatnia w roku 2009, sesja Rady Gminy Niepor´t.

OSTATNIA sesja Rady Gminy
Niepor´t w 2009 roku

promowania zdrowego stylu ˝ycia,
profilaktyki i ochrony zdrowia,
oznaczajàcego dzia∏ania: edukacyjne,
profilaktyczne i zdrowotne, dotyczà-
ce problemów uzale˝nieƒ, obejmujà-
ce grup´ osób uzale˝nionych od alko-
holu, narkotyków i innych uzale˝nieƒ
oraz cz∏onków ich rodzin.

Realizacja Programu finansowa-
na b´dzie ze Êrodków bud˝etu – rocz-
nych op∏at za korzystanie z zezwoleƒ
na sprzeda˝ napojów alkoholowych,
wnoszonych przez prowadzàce ich
sprzeda˝ podmioty gospodarcze.
Ârodki na realizacj´ Programu zosta-
nà przekazane realizatorowi Progra-
mu SP ZOZ w Niepor´cie w formie
udzielonej dotacji bud˝etowej. 
– Uchwa∏´ nr XLIII/114/2009 w spra-

wie: przyj´cia „Gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwiàzywania pro-
blemów alkoholowych oraz przeciw-
dzia∏ania narkomanii na rok 2010”. 
Program stanowi podstaw´ do prak-

tycznej realizacji zadaƒ i priorytetów
ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci
i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi,
ustawy o przeciwdzia∏aniu narkoma-
nii oraz ustawy o przeciwdzia∏aniu
przemocy w rodzinie oraz okreÊla stra-
tegi´ Gminy Niepor´t w zakresie:
profilaktyki alkoholowej i innych
uzale˝nieƒ (narkomania, przemoc);
minimalizacji skutków spo∏ecznych
i indywidualnych wynikajàcych z nad-
u˝ywania alkoholu, narkotyków;
kszta∏towania w∏aÊciwych postaw
spo∏ecznych w zetkni´ciu z patologià
alkoholizmu, narkomanii i przemocy.

Prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych
z profilaktykà i rozwiàzywaniem pro-
blemów uzale˝nieƒ oraz integracji
spo∏ecznej osób uzale˝nionych nale˝y
do zadaƒ w∏asnych gmin. W szczegól-
noÊci zadania te obejmujà: zwi´ksza-
nie dost´pnoÊci terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej osób uzale˝nionych od al-
koholu; udzielanie rodzinom,
w których wyst´pujà problemy alko-
holowe pomocy psychospo∏ecznej
i prawnej, a w szczególnoÊci ochrony
przed przemocà w rodzinie; prowa-

dzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci
informacyjnej i edukacyjnej, w szcze-
gólnoÊci dla dzieci i m∏odzie˝y; zapo-
bieganie powstawaniu nowych proble-
mów uzale˝nieƒ i zjawisk przemocy;
zmniejszenie rozmiarów problemów,
które aktualnie wyst´pujà; promowa-
nie zdrowego stylu ˝ycia bez alkoho-
lu, narkotyków i przemocy.
– Uchwa∏´ nr XLIII/115/2009 w spra-

wie: Rocznego programu wspó∏pra-
cy Gminy Niepor´t z organizacjami
pozarzàdowymi oraz podmiotami
zrównanymi z organizacjami poza-
rzàdowymi na 2010 rok. 
Program okreÊla przedmiot i zasady

wspó∏pracy, formy zlecania zadaƒ pu-
blicznych, sfer´ tych zadaƒ oraz wska-
zuje, które z nich mogà byç wspierane
lub powierzane organizacjom pozarzà-
dowym oraz podmiotom zrównanym
z organizacjami pozarzàdowymi. 

W 2010 roku przewiduje si´ mo˝li-
woÊç realizacji zadaƒ publicznych
przez organizacje pozarzàdowe w za-
kresie: upowszechniania kultury fi-
zycznej, rekreacji i sportu poprzez or-
ganizowanie i prowadzenie zaj´ç w za-
kresie kultury fizycznej, obejmujàcych
w szczególnoÊci dzieci i m∏odzie˝;
ochrony i promocji zdrowia; pomocy
spo∏ecznej w tym dzia∏ania na rzecz
osób niepe∏nosprawnych; kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
– Uchwa∏´ nr XLIII/118/2009 w spra-

wie: nadania nazwy „Porannej Ro-
sy” drodze wewn´trznej po∏o˝onej
we wsi Kàty W´gierskie gmina Nie-
por´t, stanowiàcej dzia∏ki ewid.
o nr nr 26/1 i 27/3.

– Uchwa∏´ nr XLIII/119/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Opal” drodze
wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Kà-
ty W´gierskie gmina Niepor´t sta-
nowiàcej cz´Êç dzia∏ki ewid.
o nr 129. 

– Uchwa∏´ nr XLIII/120/2009 w spra-
wie: nadania nazwy „Jesionowa”
drodze wewn´trznej po∏o˝onej we wsi
Izabelin gmina Niepor´t stanowiàcej
dzia∏ki ewid. o nr nr 11/6, 11/7 i 12. 

� J. Joƒska

Ubiegłorocznà kampani´ „Zostaƒ patriotà lokalnym” kontynuujemy na terenie powiatu legionowskiego pod hasłem „Dołàcz do
nas! Zostaƒ 100 000 mieszkaƒcem”.
Akcja ma na celu zach´cenie miesz-
kaƒców do meldowania si´ w miejscu
zamieszkania lub, gdy jest to z jakiÊ
przyczyn niemo˝liwe, do sk∏adania
formularza NIP-3, aktualizujàcego
dane dotyczàce miejsca zamieszkania,

w Urz´dzie Skarbowym w Legiono-
wie. Wi´cej osób zameldowanych to
dla gminy i dla regionu wymierna ko-
rzyÊç w postaci dodatkowych pieni´-
dzy z podatków, które mogà byç wy-
korzystane na rozwój infrastruktury,

budow´ nowych inwestycji – dróg,
przedszkoli, sal gimnastycznych. Stu-
tysi´czny powiat oznaczaç te˝ b´dzie
wi´cej miejsc pracy w s∏u˝bach, za-
pewniajàcych nasze bezpieczeƒstwo
np. w stra˝y po˝arnej. 

Akcja promowana b´dzie na bilbor-
dach, plakatach, ulotkach w prasie,
w radiu, w telewizji i na stronach in-
ternetowych. 

Zach´tà da zameldowania si´ b´dà
niewàtpliwie zaplanowane nagrody

– 10 tys. z∏ dla 100-tysi´cznego
mieszkaƒca oraz nagrody rzeczowe,
rozlosowane w trakcie kampanii
wÊród osób bioràcych udzia∏ w akcji.

� BWilk



4

F O T O R E L A C J A

Bieg po zdrowie Prezentacja zespo∏u so∏ectwa Józefów

Licytacja tortu WOÂP Prezentacja zespo∏u so∏ectwa Kàty W´gierskie Udana licytacja

Wolnotariusze bioràcy udzia∏ w XVIII finale WOÂP

Sportowa konkurencja I Turnieju So∏ectw Pytania z wiedzy o gminie Niepor´t – zespó∏ Micha∏owa-Grabiny Rozliczanie zebranych funduszy



F O T O R E L A C J A

5

10 stycznia, wraz
z całà Polskà, gmina
Niepor´t zagrała
z Wielkà Orkiestrà
Âwiàtecznej Pomocy.
Nasz sztab
znajdował si´
w Szkole
Podstawowej
w Józefowie.
Mieszkaƒcy po raz
kolejny udowodnili,
jak goràce majà
serca – zebraliÊmy
25 198 złotych, aby
ratowaç dzieci
z chorobami
onkologicznymi.

G
minnà orkiestr´ rozpoczà∏ rodzinny bieg po zdrowie. Ani
Ênieg, ani mróz nie powstrzyma∏y uczestników, ubranych
w kamizelki z odblaskowymi elementami i napisem

– W∏àcz myÊlenie. Tradycyjny ju˝ wystrza∏ z ar-
maty da∏ sygna∏ do startu i wita∏ dobiegajàcych
do mety. A na niej czekali organizatorzy
z pamiàtkowymi medalami, które dosta-
wali wszyscy zm´czeni, ale uradowani
uczestnicy. W sali sportowej i w szko-
le organizatorzy przygotowali mnó-
stwo atrakcji. Zacz´∏o si´ od pokazu
sztuki walki i wyst´pu iluzjonisty
z programem nie tylko dla dzieci. Wy-
czekiwany I Turniej so∏ectw zelektry-
zowa∏ publicznoÊç. Rywalizowali
mieszkaƒcy trzech miejscowoÊci – Jó-
zefowa, Kàtów W´gierskich i Micha∏o-
wa-Grabiny. Komisja, oceniajàca prezen-
tacje zespo∏ów oraz zmagania sportowe,
mia∏a nie∏atwe zadanie z uwagi na zaci´tà ry-
walizacj´. Ostatecznie, punktami sprawnoÊcio-
wymi zwyci´˝y∏ Józefów, przed Kàtami W´gier-
skimi i Micha∏owem-Grabinà. Uczestnikom turnie-
ju nale˝à si´ du˝e brawa i uznanie za pomys∏owoÊç,
sportowego ducha i..odwag´! Wystàpi∏y tak˝e zespo∏y ta-
neczne ze szko∏y w Józefowie i Filii GOK w Kàtach W´gier-
skich, Studio Piosenki, zespo∏y The SP i Awans. Przez ca∏y czas
wolontariusze, ubrani w ˝ó∏te koszulki oklejone orkiestrowymi ser-
duszkami, niezmordowanie zbierali datki do charakterystycznych,
kolorowych puszek. Niezmordowanie prowadzi∏a te˝ licytacje „dy-
rygentka” niedzielnej imprezy Agnieszka Powa∏a, dyrektor szko∏y
w Józefowie. Poniewa˝ trudno by∏o si´ oprzeç jej sugestiom i na-
mowom, zgromadzone na licytacj´ przedmioty oraz us∏ugi znaj-
dowa∏y bez trudu nabywców i ros∏a kwota zgromadzonych pieni´-

dzy. A mo˝na by∏o wybieraç – by∏y pi´kne sukienki wieczorowe,
us∏ugi fryzjerskie, z∏ota bi˝uteria, przeja˝d˝ka wozem terenowym,
albumy i ksià˝ki, urocze miÊki w stra˝ackich strojach, gitary i wie-
le, wiele innych atrakcji, zgromadzonych dzi´ki hojnoÊci miesz-

kaƒców. Rozegrano te˝ turniej tenisa sto-
∏owego, turniej w pi∏karzyki, zawody

na ergometrach (które przygotowa-
∏a dru˝yna Grzmot Józefów),

mo˝na by∏o zostaç królem lub
królowà Êpiewu, zrobiç manicu-
re i skorzystaç ze stylizacji fry-
zjerskiej. Mo˝na by∏o te˝ piç
pyszne soki i koktajle, jeÊç zna-
komite sa∏atki, naleÊniki, hot do-
gi i bigos. Do póênych godzin

wieczornych trwa∏a doskona∏a za-
bawa i nieprzerwana zbiórka fundu-

szy. Dla wolontariuszy ukoronowa-
niem dnia by∏a wizyta w studiu WOÂP

w Telewizji Polskiej na ul. Woronicza
w Warszawie. Gromada rozÊpiewanych,

ubranych w ˝ó∏te koszulki dzieciaków z gmin-
nymi flagami w d∏oniach, przyciàga∏a fotografów

i dziennikarzy. Nie opar∏ si´ jej sam Jurek Owsiak
i w towarzystwie naszych wolontariuszy przeprowadzi∏

fragment swojej relacji ze studia. 
Zebrane przez mieszkaƒców fundusze – 25 198 z∏ zasili∏y kon-

to Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Dzi´kujemy serdecz-
nie wszystkim, zaanga˝owanym w to przedsi´wzi´cie – mieszkaƒ-
com, pracownikom szko∏y, uczniom, Radzie Rodziców tym, któ-
rzy przekazywali przedmioty na licytacje, i tym, którzy licytowali;
zespo∏om, bawiàcym nas tego dnia i s∏u˝bom, które pomaga∏y do-
pilnowaç porzàdku. Wspólnie uda∏o nam si´ dokonaç czegoÊ szcze-
gólnego! � BWilk

ZEBRANE PRZEZMIESZKA¡CÓWFUNDUSZE– 25 198 ZŁ!!!

Wolnotariusze z gminy Niepor´t na wizji z Jurkiem Owsiakiem

TAK grała gmina Niepor´t!!!

Wyst´p Studia Piosenki Komisja s´dziowska: Ma∏gorzata Ko∏odziejczyk, starosta Jan Grabiec i wójt
Macjej Mazur

Wyst´p zespo∏u The SP 

W studiu Telwizji Polskiej
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K
onkurs adresowany by∏
do uczniów szkó∏ podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz

ponadgimnazjalnych i przebiega∏
w trzech etapach: szkolnym, gmin-
nym i rejonowym. Odbywa∏ si´
w formie testów pisemnych, pytaƒ
zamkni´tych i otwartych. Uczestni-
cy musieli wykazywaç si´ wiedzà hi-
storycznà na temat walk Polaków
o niepodleg∏oÊç w czasie II wojny
Êwiatowej, mi´dzy innymi na terenie
powiatu legionowskiego (Polskie
Paƒstwo Podziemne, AK, Powstanie

warszawskie na terenach I Rejonu
„Marianowo Brzozów” VII Obwodu
„Obro˝a” Okr´gu Warszawa Po-
wiat-AK) oraz znajomoÊcià literatu-
ry poÊwi´conej temu tematowi („Ka-
mienie na Szaniec”).

Konkurs odby∏ si´ pod patronatem
Starosty powiatu legionowskiego,
Prezydenta miasta Legionowo oraz
Prezesa Ko∏a Nr 1 Âwiatowego
Zwiàzku ̊ o∏nierzy Armii Krajowej.

W finale, na poziomie gimnazjów,
znalaz∏o si´ 10 uczniów szkó∏ gim-
nazjalnych powiatu legionowskiego,

a wÊród nich dwaj uczniowie z na-
szej szko∏y: Kamil Marzec z kla-
sy I d i Maciej Milczarczyk z kla-
sy III a. Nad przygotowaniem ch∏op-
ców do konkursu czuwa∏a
nauczycielka historii Marzena Muda.

SpoÊród wszystkich gimnazjali-
stów Kamil Marzec okaza∏ si´ naj-
lepszy i za zaj´cie I miejsca, z ràk
Starosty Jana Grabca, odebra∏ nagro-
d´ – notebook. Serdecznie gratuluje-
my i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� M. Marzec

UCZE¡ Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym najlepszy w powiecie

W grudniu w Szkole
Podstawowej nr 7
im. Obwodu „Obro˝a”
Armii Krajowej
w Legionowie,
z udziałem Starosty,
Prezydenta Legionowa,
kombatantów
i zaproszonych goÊci,
nagrodzono
zwyci´zców Konkursu
Wiedzy o Polskim
Paƒstwie Podziemnym,
Armii Krajowej
i Szarych Szeregach.

6 stycznia, w ramach akcji „Wolontariat dla przedszkola”, uczniowie
klasy I a artystycznej Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym zaprosili
w progi swojej szkoły dzieci z Gminnego Przedszkola w Niepor´cie.

PRZEDSZKOLAKI w Gimnazjum

W ostatnich dniach minionego roku uczniowie starszych klas Szkoły
Podstawowej w Izabelinie, która w ramach edukacji ekologicznej
realizuje Êcie˝k´ dydaktycznà „D´bowe opowieÊci”, zostali zaproszeni
do siedziby NadleÊnictwa Drewnica na warsztaty przyrodnicze.

5 stycznia w auli Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym zgromadzili
si´ uczniowie, ich rodzice oraz mieszkaƒcy gminy Niepor´t. Przybyli,
by uczestniczyç w wyjàtkowym Wieczorze kol´d.

To bardzo mi∏a wiadomoÊç – pra-
ca plastyczna przedszkolaka
z Gminnego Przedszkola w Zegrzu
Po∏udniowym wygra∏a ogólnopol-
ski konkurs „Kartka Êwiàteczna”. 

WARSZTATY przyrodnicze
w NadleÊnictwie Drewnica

WIECZÓR kol´d w Gimnazjum

NAJLEPSZA kartka
Êwiàteczna z przedszkola
w Zegrzu Południowym!

Tematem przewodnim by∏a dendro-
chronologia. Dzieci mia∏y okazj´ ob-
liczyç roczne przyrosty drzew. Ko-
rzysta∏y przy tym z bogatych zbio-
rów wycinków, zgromadzonych
w pracowni nadleÊnictwa. Po opra-
cowaniu wykresów przyrostów i za-
poznaniu si´ ze specyfikà rozwoju
drzew ró˝nych gatunków, dzieci za-
anga˝owa∏y si´ w obserwacje mikro-
skopowe preparatów przyrodni-
czych. Cz´Êç materia∏ów: py∏ki ro-
Êlin leÊnych i ∏àkowych zebra∏y
samodzielnie, podczas wiosennych
warsztatów w czerwcu.

Teraz mog∏y obejrzeç efekty swo-
ich wiosennych poszukiwaƒ. Zaj´cia

prowadzi∏ pan Artur Ostrowski
– edukator NadleÊnictwa Drewnica,
wspierany przez leÊniczego Czarnej
Strugi – Jerzego Dy∏o. Podczas na-
st´pnej wizyty w nadleÊnictwie dzie-
ci b´dà mog∏y poszerzyç swà wiedz´
na temat pracy z mikroskopem. 

Przypomnijmy, ˝e w listopa-
dzie 2009 r. szko∏a w Izabelinie ode-
bra∏a „Zielony certyfikat” – znak ja-
koÊci placówki oÊwiatowej, przyzna-
wany za dzia∏ania na rzecz
zrównowa˝onego rozwoju przez
Fundacj´ OÊrodka Edukacji Ekolo-
gicznej.

� Agata Nàç

Gospodarz uroczystoÊci, dyrektor
Barbara Skrzypkiewicz goràco powi-
ta∏a przyby∏ych goÊci, a w szczegól-
noÊci proboszcza parafii pod wezwa-
niem NMP Wspomo˝ycieli Wiernych
Piotra J´drzejewskiego i ks. Janusza
M∏ynika. Spotkanie rozpocz´∏o si´
wyst´pem zespo∏u instrumentalnego,
dzia∏ajàcego w szkole, do którego na-
le˝à sami ch∏opcy: Kamil Marzec
i ¸ukasz Szlubowski z I d oraz Filip
Kondej, Dawid Rembelski i Micha∏
Skrzypkiewicz z klasy I b. 

Nast´pnie goÊcie obejrzeli widowi-
sko bo˝onarodzeniowe w wykona-
niu klasy I a artystycznej, przygoto-
wane pod kierunkiem Iwony Kutra
i Moniki Kotowody. Po przedstawie-
niu nauczycielki El˝bieta Wyszyƒ-
ska, Ilona Kaznowska i Barbara
Jankowska, odpowiedzialne za uro-
czystoÊç, zaprosi∏y do wspólnego
Êpiewania kol´d w trzech j´zykach:

polskim, angielskim i niemieckim.
Na przygotowanym ekranie umiesz-
czone zosta∏y teksty kol´d, dzi´ki cze-
mu wszyscy mogli braç czynny
udzia∏. ZaÊpiewano m.in.: „Anio∏ pa-
sterzom mówi∏”, „Oh come all ye
faithful”, „Bracia patrzcie jeno, „Silent
Night” i „Jingle Bells”, która wywo-
∏a∏a najwi´ksze emocje i uÊmiechy
na twarzach obecnych. Spotkanie za-
koƒczono kol´dà „M´drcy Êwiata”.

Na pochwa∏´ zas∏uguje klasa Jo-
lanty Mazur – II a, która w∏o˝y∏a
ogromny wk∏ad w przygotowanie
ca∏ego przedsi´wzi´cia. Uczennica
tej klasy Marysia Magiera ca∏y wie-
czór akompaniowa∏a na gitarze.
Po uczcie duchowej nie zabrak∏o
tak˝e i czegoÊ dla cia∏a, czyli s∏od-
kiego pocz´stunku, podczas którego
ka˝dy móg∏ jeszcze raz, choç przez
chwil´, przypomnieç sobie Êwià-
teczny nastrój. � I. P. Kutra

Ma∏ych goÊci powita∏a dyrektor
Gimnazjum Barbara Skrzypkiewicz
i zaprosi∏a do obejrzenia bo˝onaro-
dzeniowego widowiska. Podczas
przedstawienia nie zabrak∏o dobrych
anio∏ków opiekujàcych si´ Maryjà,
Józefem i dzieciàtkiem, rozrabiajà-
cych diabe∏ków wtykajàcych wsz´-
dzie swoje wide∏ki oraz... Miko∏aja,
który obdarowa∏ wszystkie przed-
szkolaki anio∏kami. Znalaz∏ si´ tak-
˝e czas na Êpiewanie kol´d i weso∏e
plàsy.

Po wspólnej zabawie Pszczó∏ki,
Krasnale, ˚abki, Biedronki, Motyle
i Je˝yki, wraz ze swoimi paniami,

pod przewodnictwem uczniów z kla-
sy I b matematyczno – informatycz-
nej, którzy byli zaanga˝owani w or-
ganizacj´ imprezy, udali si´ na zwie-
dzanie budynku Gimnazjum.

Nad przygotowaniem przedsta-
wienia czuwali, jak zwykle nieza-
wodni, pedagodzy z Gimnazjum:
Barbara Jankowska, Monika Koto-
woda, Piotr Kutra i Iwona Bartosie-
wicz.

To pierwsze, ale oczywiÊcie nie
ostatnie widowisko dla przedszkola-
ków. Na nast´pne ju˝ teraz serdecz-
nie zapraszamy.

� I. P. Kutra

Organizatorem konkursu by∏o Przed-
szkole Miejskie nr 12 w Legionowie.
Temat zwiàzany by∏ ze Âwi´tami Bo˝e-
go Narodzenia. W konkursie wzi´∏y
udzia∏ dzieci z grupy Wynalazców
z Gminnego Przedszkola w Zegrzu Po-
∏udniowym. Wykaza∏y si´ du˝à pomy-
s∏owoÊcià w przygotowaniu kartek Êwià-
tecznych, wykorzysta∏y ró˝ne techniki
i materia∏y. W po∏owie grudnia konkurs
zosta∏ rozstrzygni´ty. Z radoÊcià przyj´-
liÊmy wiadomoÊç, ̋ e laureatkà I miejsca
zosta∏a praca Agatki Karpiƒskiej z na-
szego przedszkola. Serdecznie jej gratu-
lujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!
Prace bioràce udzia∏ w konkursie zosta∏y
wystawione w Przedszkolu Miejskim nr 12
w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7.

� Anna Ko∏odziej

Agatka Karpiƒska
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P
rzypominamy mieszkaƒ-
com gminy Niepor´t o zbli-
˝ajàcym si´, obecnie ostat-

nim ju˝, terminie zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych, czyli
odpadów, które ze wzgl´du na du-
˝e rozmiary i/lub wag´ nie miesz-
czà si´ do przydomowego pojem-
nika na pozosta∏e Êmieci – sà to
wszelkiego rodzaju meble np. sto-
∏y, szafy, komody, rega∏y wraz
z zamontowanymi szybami, krze-
s∏a, sofy, fotele itp. oraz dywany,
wózki dzieci´ce, materace, pierzy-
ny, rowery, zabawki du˝ych roz-
miarów itp. – prowadzonej przez
Urzàd Gminy Niepor´t, tym ra-
zem w Bia∏obrzegach i w Ryni.

23. I. 2010 r. (sobota)
w godz. 8.00 – 12.00 – mieszkaƒ-
cy gminy Niepor´t z gospodarstw
domowych mogà dostarczaç wska-
zane wy˝ej odpady do kontenerów
ustawionych w: 
BIA¸OBRZEGACH – na terenie
Szko∏y Podstawowej – brama
od ul. Wojska Polskiego – obok
ronda,
RYNI – na terenie boiska znajdu-
jàcego si´ przy p´tli autobusowej
na ul. G∏ównej.
DO KONTENERÓW NA OD-
PADY WIELKOGABARYTO-
WE ZABRONIONE JEST
WRZUCANIE!!! – zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektro-

nicznego (np. AGD
czy RTV), worków
z odpadami segre-
gowanymi, wor-
ków z odpadami
k o m u n a l n y m i
z m i e s z a n y m i ,
opon, cz´Êci samo-
chodowych, akumula-
torów, odpadów pore-
montowych, Êwietlówek, ̋ a-
rówek, baterii, odpadów zielonych
itp.!!! – one podlegajà oddzielnym
zbiórkom. 

Dok∏adne informacje – strona in-
ternetowa www.nieporet.pl – na
g∏ównej stronie oraz w Dziale Eko-
logia – w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

pok. 30 (II pi´tro), nr.
tel. (022) 767 04 47
Ponadto informuje-

my, ˝e to ju˝ ostatni ter-
min zbiórki odpadów wielko-

gabarytowych organizowanej przez
Urzàd Gminy Niepor´t, który po-
zosta∏, w przedstawianym dotych-
czas mieszkaƒcom gminy Niepor´t
„Harmonogramie zbiórek”. Po do-
tarciu ju˝ do wszystkich so∏ectw
znajdujàcych si´ na terenie naszej

gminy, koƒczymy akcj´ zbierania
tego rodzaju odpadów. Zauwa˝yli-
Êmy, ˝e wy˝ej wspomniana akcja
cieszy∏a si´ wÊród mieszkaƒców
gminy du˝ym zainteresowaniem
i dzi´ki ich aktywnemu uczestnic-
twu, kontenery nie pozostawa∏y pu-
ste. O wynikach zbiórki poinformu-
jemy Paƒstwa w kolejnych nume-
rach „WieÊci Niepor´ckich”. 

� Renata Szkolniak

STERYLIZACJA zwierzàt
domowych – tak czy nie?

Sterylizacja i kastracja psów i kotów jest tematem, który wcià˝ wzbudza du˝o
kontrowersji. Wokół tych zabiegów narosło sporo mitów. Lekarz weterynarii
Michał Garwacki wyjaÊnia jakie sà wady i zalety tych zabiegów.

NNaa cczzyymm  ppoolleeggaa  zzaabbiieegg  sstteerryylliizzaaccjjii  ii kkaassttrraa--
ccjjii??
– Zabieg sterylizacji polega na chirurgicz-
nym usuni´ciu jajników razem z macicà,
a u samców jàder. Przeprowadza si´ go
w narkozie ogólnej z zachowaniem steryl-
nych warunków sali operacyjnej.

KKiieeddyy  nnaajjlleeppiieejj  pprrzzeepprroowwaaddzziiçç  tteenn  zzaabbiieegg??
– Typowa sterylizacja jest zalecana ju˝
po pierwszej cieczce (rujce). OczywiÊcie
wiele suk i kotek jest sterylizowanych
znacznie póêniej. Drugim wa˝nym powo-
dem, niemal˝e wymuszajàcym zabieg stery-
lizacji, sà zaburzenia hormonalne, których
pod∏o˝em jest z∏e funkcjonowanie jajników.
Konsekwencjà zaburzeƒ mogà byç cz´ste
rujki, rozchwianie cyklu p∏ciowego, zapa-
lenia uk∏adu rozrodczego ∏àcznie z ropoma-
ciczem, nowotwory gruczo∏ów mlekowych.
Zabieg kastracji kocurów i psów powinien
byç przeprowadzany przed osiàgni´ciem
przez samca pe∏nej dojrza∏oÊci p∏ciowej
– zanim samce zacznà znaczyç teren, ucie-
kaç do suk z cieczkà, walczyç o samice lub
terytorium. Niestety w tym wypadku jest to
sprawa indywidualna, zale˝na od rasy
i zachowania danego zwierz´cia. Innymi
powodami kastracji samców sà cz´sto:
wn´trostwo, nowotwory jàder, przewlek∏e
nawracajàce ci´˝kie zapalenia prostaty.

PPooppuullaarrnnaa jjeesstt  ooppiinniiaa,,  ˝̋ee  kkaa˝̋ddaa  kkoottkkaa  lluubb
ssuukkaa,,  ddllaa  ddoobbrraa  zzddrroowwiiaa,,  ppoowwiinnnnaa mmiieeçç  ccoo
nnaajjmmnniieejj  jjeeddeenn  mmiioott..  CCzzyy  ttoo  pprraawwddaa??
– Z obserwacji chirurgów, wykonujàcych
te zabiegi codziennie i nas internistów
wynika, ˝e nie jest to prawda. Nie mamy
˝adnych dowodów, ˝e suki czy kotki wyste-
rylizowane zanim zajdà pierwszy raz w cià-

˝e, (…) g∏upiejà, stajà si´ agresywne, czy
wycofane (…). Wr´cz przeciwnie – zacho-
wania b´dàce wynikiem dojrzewania zosta-
jà zatrzymane i st∏umione, a po zabiegu jest
to tak samo mi∏y i przyjazny zwierzak.

UUwwaa˝̋aa  ssii´́  ttee˝̋,,  ˝̋ee  sstteerryylliizzoowwaannee  zzwwiieerrzz´́ttaa
ttyyjjàà,,  cczzyy  ttoo  pprraawwddaa??
– To pó∏ prawdy. Wszystko zale˝y od w∏a-
Êciciela zwierz´cia. Decydujàc si´ na za-
bieg powinniÊmy byç Êwiadomi tego, ˝e
zmiany hormonalne wywo∏ane sterylizacjà
czy kastracjà mogà powodowaç zwi´ksze-
nie masy cia∏a. Ju˝ przed operacjà nama-
wiamy Paƒstwa na planowanie dalszego
post´powania ze zwierz´ciem przez kolej-
ne lata jego ˝ycia. Odpowiednia dieta, du-
˝o ruchu, wyeliminujà niebezpieczeƒstwo
oty∏oÊci.

CCzzyy  zzwwiieerrzz´́ttaa  ppoo ttaakkiimm  zzaabbiieegguu  ˝̋yyjjàà  kkrróó--
cceejj  ii cczzyy  zzmmiieenniiaa  ssii´́  iicchh  oossoobboowwooÊÊçç??
– Stanowczo, to nieprawda! ˚yjà d∏u˝ej!
Zwierz´ po zabiegu staje si´ zazwyczaj
spokojniejsze, unika starç z innymi zwie-
rz´tami, nie walczy o samic´ lub o teryto-
rium, nie ucieka z domu lub robi to rza-
dziej. Po sterylizacji zmniejsza si´ równie˝
ryzyko chorób, o których ju˝ wspomina∏em,
a niektóre – te zwiàzane bezpoÊrednio
z uk∏adem rozrodczym, zostajà ostatecznie
wyeliminowane.

JJaakkiiee  ssàà  iinnnnee  wwaaddyy  ii zzaalleettyy  ttyycchh  zzaabbiieeggóóww??
– Oprócz wielu zalet sterylizacji, sà
na pewno dwie niekorzystne jej konse-
kwencje, o których trzeba pami´taç. Nad-
waga – z tà w∏aÊciciel musi poradziç so-
bie sam, wspierany czasami przez lekarza
weterynarii oraz gubienie moczu – pro-

blem dotykajàcy szczególnie suk.
Na szcz´Êcie medycyna weterynaryjna
na tà przypad∏oÊç ma skuteczne leki.
Chcia∏bym namówiç Paƒstwa na steryliza-
cj´ suk i kotek, kastracj´ psów i kocurów.
Po polskich lasach i drogach biega zbyt wie-
le bezpaƒskich zwierzàt. Ginà pod ko∏ami sa-
mochodów, sà rozszarpywane przez silniej-
sze zwierz´ta, umierajà z zimna i wycieƒcze-
nia. Nie mnó˝my niechcianych bytów. 
Lepiej zapobiegaç ni˝ usypiaç, lepiej zapo-
biegaç ni˝ leczyç.

� Rozmawia∏a 
Agnieszka Zagrajek

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
w Białobrzegach i w Ryni

Lekarz weterynarii Micha∏ Garwacki
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„POSZLI w boje
chłopce nasze”
– chwała i czeÊç bohaterom
powstania 1863 roku...
W tym roku,
22 stycznia
przypada 147 rocznica
wybuchu powstania
styczniowego
1863 roku. Ponownie
wracam do wspomnieƒ
o powstaniu
styczniowym, nie
w aspekcie opisu
działaƒ militarnych, ale
pragn´ zwróciç uwag´
czytelnikom
na szczególne trudne
okolicznoÊci, w jakich
przyszło zmagaç si´
jego uczestnikom. 

P
owstanie styczniowe by∏o w hi-
storii Polski najd∏u˝ej trwajà-
cym zbrojnym zrywem narodo-

wym przeciwko zaborcy rosyjskie-
mu. Powstanie przyj´∏o form´ wojny
partyzanckiej, bez regularnej armii
i jawnie dzia∏ajàcego rzàdu polskie-
go. O du˝ej skali wysi∏ku zbrojnego
powstaƒców i zaanga˝owaniu spo∏e-
czeƒstwa, Êwiadczy fakt skierowania
przez w∏adze carskie do st∏umienia
ognisk powstaƒczych oko∏o 400 ty-
si´cy dobrze uzbrojonych si∏ woj-
skowych i policyjnych. Zaborca po-
dzieli∏ ziemie Królestwa Polskiego
na dziewi´ç oddzia∏ów wojennych,
obejmujàcych te˝ ochron´ kolei ˝e-
laznej S.Petersburskiej i wiedeƒ-
skiej. Struktura ta by∏a jeszcze na po-
lecenie cara Aleksandra II modyfiko-
wana w czasie powstania przez
rosyjskiego genera∏a Teodora Berga.
Zosta∏y utworzone dodatkowe od-
dzia∏y wojenne, a ich naczelnicy wo-
jenni w randze genera∏ów, posiada-
li szerokie uprawnienia wojskowo-
-policyjne i sàdownicze na terenie
powiatów i miast Królestwa. Prze-
ciwko partiom (oddzia∏om) powstaƒ-
czym zaborca wystawi∏ dywizje pie-
choty, dywizje kawalerii z pu∏kami
huzarów, u∏anów i dragonów, sotnie
kozaków doƒskich, dywizje artylerii
z batalionami saperów i rotami pio-
nierów. Ponadto wzmocnieniem
tych wojsk by∏y obsady czterech
twierdz wokó∏ Warszawy. Wojska
carskie to by∏y jednostki dobrze
wyszkolone i wyposa˝one w nowo-
czesne Êrodki walki, w przeciwieƒ-
stwie do oddzia∏ów powstaƒczych,

które mia∏y niedobór broni, amuni-
cji i innego wyposa˝enia. Sytuacja ta
zmusza∏a dowódców powstaƒczych
do tworzenia grup kosynierów z po-
wstaƒców, dla których nie by∏o bro-
ni palnej. Dowództwo rosyjskie
obok formacji liniowych i policyj-
nych stara∏o si´ ciàgle obróciç prze-
ciwko przywódcom powstania spo-
∏eczeƒstwo, stosujàc w praktyce teo-
ri´ odpowiedzialnoÊci zbiorowej.
W przypadku uszkodzenia linii ko-
lejowych lub telegraficznych, ata-
ków na sieç szlaków kurierskich,
obarczano odpowiedzialnoÊcià spo-
∏ecznoÊç ca∏ej gminy, wzywajàc
do tworzenia oddzia∏ów stra˝y prze-
ciwko powstaƒcom. Ka˝dy bur-
mistrz, wójt, so∏tys by∏ zobowiàza-
ny donosiç naczelnikom wojennym
o ruchach oddzia∏ów powstaƒczych,
miejscach obozowania, przechowy-
wania broni, odzie˝y i ˝ywnoÊci oraz
lokalizacji powstaƒczych stacji pocz-
towych. Zaborca dà˝y∏ do wytwo-
rzenia wewn´trznego frontu oporu
wobec powstania. W czasie poty-
czek i bitew carskie wojsko i forma-
cje policyjne cechowa∏a du˝a brutal-
noÊç wobec rannych i schwytanych
powstaƒców. Cia∏a poleg∏ych by∏y
obdzierane z odzie˝y, rannych po-
wstaƒców ̋ o∏nierze rosyjscy dobija-
li aby zabraç ich odzie˝ i pieniàdze.
Poddajàcych si´ powstaƒców na-
tychmiast rozstrzeliwano. ˚o∏nierze
i kozacy dopuszczali si´ rabunków
na ludnoÊci, plàdrujàc domy i ko-
Êcio∏y. Okrucieƒstwom tym, nie ma-
jàcym nic wspólnego z dzia∏aniami
wojennymi, nie zaprzecza∏y nawet
w∏adze carskie, które przy bezkarno-
Êci pope∏nianych czynów zach´ca∏y
do eskalacji represji. W czasie
sprawdzania ksiàg meldunkowych,
wszystkie osoby niezapisane by∏y
aresztowane pod zarzutem udzia∏u
w „bandach” powstaƒczych.
Pod wzgl´dem militarnym powsta-
nie styczniowe zakoƒczy∏o si´ dla
Polaków kl´skà. W czasie prawie
dwóch lat walk poleg∏o lub zosta∏o
rannych kilkadziesiàt tysi´cy po-
wstaƒców. Wiele tysi´cy zosta∏o ze-
s∏anych na katorg´ lub zmuszonych
do emigracji po konfiskacie majàtku.
Upadek powstania zwi´kszy∏ ucisk
zaborcy wobec spo∏eczeƒstwa, ale
nigdy nie spowodowa∏, ˝e Polacy
wyrzekli si´ niepodleg∏oÊci. Ruch
polityczny lat 1860-1864 przyczyni∏
si´ do uw∏aszczenia ch∏opów i by∏
poczàtkiem kresu Polski szlachec-
kiej. Przez emigracj´ ludnoÊci wiej-
skiej do miast i rozwój przemys∏u
zosta∏a poszerzona baza spo∏ecz-
na dla nowych ruchów niepodleg∏o-
Êciowych, powsta∏ych na poczàt-
ku XX wieku. Rocznice wybuchu
powstania 1863 roku uroczyÊcie ob-
chodzono nie tylko w zaborze rosyj-

skim, ale te˝ w Galicji i innych
oÊrodkach emigracyjnych. Pami´ç
i doÊwiadczenia walk 1863 roku by-
∏y podstawà utworzenia Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej w 1914 roku
przez Józefa Pi∏sudskiego. O samym
powstaniu Józef Pi∏sudski pisa∏:
„Pod wp∏ywem wypadków ro-
ku 1863 rodzi si´ inna Polska, z in-
nym uj´ciem ˝ycia i jego zadaƒ.
Skutki si´gajà tak daleko, ˝e Êmia∏o
rzec mo˝na, ˝e dziÊ jeszcze, gdy
dziecko na Êwiat przychodzi, jest ob-
cià˝one rokiem 1863”. To dzi´ki
Marsza∏kowi, po odzyskaniu przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku
weteranów walk 1863-1864 otoczo-
no szczególnà opiekà. 21 stycz-
nia 1919 roku, w rocznic´ powsta-
nia, Józef Pi∏sudski wyda∏ specjalny
rozkaz dla uhonorowania ˝yjàcych
uczestników powstania styczniowe-
go i nadania rangi temu wydarzeniu.
W rozkazie czytamy „Dla uczczenia
ich i upami´tnienia 1863 roku w sze-
regach armii polskiej, wyda∏em roz-
kaz zaliczenia do szeregów wojska
polskiego wszystkich wetera-
nów 1863 roku, z prawem noszenia
munduru wojsk polskich w dni uro-
czyste. Witam ich tym rozkazem, ja-
ko naszych Ojców i Kolegów”. Na-
le˝y w tym miejscu wspomnieç, ˝e
ka˝dy weteran zosta∏ awansowany
do stopnia podporucznika i mia∏ ofi-
cerskà emerytur´. Uczestnicy po-
wstania, w granatowych mundurach
ze sztandarem swojego stowarzysze-
nia, w pierwszych szeregach uczest-
niczyli we wszystkich Êwi´tach paƒ-
stwowych. Posiadali w Warszawie
w∏asny dom weterana, a jak wspomi-
na Pan W∏odzimierz B∏awdziewicz,
widzia∏ osobiÊcie, ˝e gdy ulicami
Warszawy szed∏ uczestnik powstania
styczniowego, ̋ o∏nierze i oficerowie
oddawali mu honor wojskowy salu-
tujàc, bez wzgl´du na wysokoÊç po-
siadanego stopnia. W okresie mi´-
dzywojennym dat´ 22 stycznia ob-
chodzono w wojsku polskim jako
oficjalne Êwi´to, a pierwszà wart´
honorowà przy oddanym do u˝ytku
w 1925 roku Grobie Nieznanego
˚o∏nierza pe∏nili ˝yjàcy wtedy jesz-
cze powstaƒcy z 1863 roku. Dzi´ki
informacji Pana Tadeusza Kuêmy,
mieszkaƒca Rembelszczyzny, ru-
szy∏em Êladem losów prawdopo-
dobnie jednego z powstaƒców,
mieszkajàcego w okresie mi´dzywo-
jennym na granicy Izabelina i Stani-
s∏awowa (Pierwszego). Pan Kuêma
zapami´ta∏, ˝e gdy by∏ uczniem
szko∏y powszechnej w Stanis∏awo-
wie razem z kolegami i nauczycie-
lem Panem Stanis∏awem Sa∏atà cho-
dzi∏ do mieszkaƒca o nazwisku Pie-
la, który jako weteran opowiada∏
o walkach powstania 1863 roku.
Moje rozeznanie, przeprowadzone

w tych miejscowoÊciach, nie przy-
nios∏o szczegó∏owego wyjaÊnienia
losów tego powstaƒca. Pan Julian
Baranowski z Izabelina zapami´ta∏,
˝e Piela mia∏ ˝on´ narodowoÊci li-
tewskiej. Zapami´ta∏ Piel´ jako wie-
kowego staruszka. ObejÊcie Pielów
by∏o zadbane, z okaza∏ym sadem
i kwiatami wokó∏ domu. Pani Barba-
ra Pietrucha ze Stanis∏awowa z prze-
kazu rodzinnego zapami´ta∏a, ˝e
Pielowa sprzeda∏a dom i dzia∏k´
w czasie okupacji rodzinie Wàci-
szów z Izabelina i wyprowadzi∏a si´.
Prawdopodobnie jej mà˝ ju˝ wcze-
Êniej zmar∏. 

Nie zachowa∏y si´ inne wspo-
mnienia o losach tego powstaƒca,
a mo˝e ktoÊ z mieszkaƒców je zna?
Nie znalaz∏em te˝ jego nazwiska
w Roczniku Oficerskim z 1932 ro-
ku, wydawanego przez Minister-
stwo Spraw Wojskowych, w którym
umieszczono na liÊcie nazwiska i da-
ty urodzenia oraz miejsce zamiesz-
kania oko∏o 400 ˝yjàcych uczestni-
ków powstania narodowego 1863 ro-
ku. Pytani mieszkaƒcy mówili, ˝e ci
co coÊ mogli wiedzieç umarli ju˝
dawno lub kilka dni temu. To smut-
na prawda o odchodzàcych Êwiad-
kach osób i wydarzeƒ, którzy nie
przekazali swojej wiedzy innym lub
nikt ich o t´ wiedz´ nie zapyta∏. Apel
o zachowanie w pami´ci wspomnieƒ
o losach ludzi i wydarzeƒ z naszej hi-
storii jest nadal aktualny. Dlatego
sk∏adam podzi´kowanie mieszkaƒ-
com za przekazane informacje oraz

ponownie wdzi´cznoÊç Panu Era-
zmowi Domaƒskiemu z Muzeum
Historycznego w Legionowie,
za okazanà pomoc i materia∏y. Dzi-
siaj tradycja upami´tniania wydarzeƒ
z powstania styczniowego odradza
si´, poprzez popularne obecnie re-
konstrukcje i inscenizacje historycz-
ne. Plenerowe imprezy „˝ywej histo-
rii” np. na rynku w W´growie i in-
nych miejscach w Polsce gromadzà
licznà widowni´, która w huku wy-
strza∏ów i szcz´ku or´˝a powraca pa-
mi´cià do losów powstaƒców, którzy
stan´li do walki z silniejszym prze-
ciwnikiem. „Obok Or∏a i Pogoni po-
szli Nasi w bój bez broni...W krwa-
wym polu srebrne ptasz´, poszli
w boje, ch∏opce nasze... Niechaj Pol-
ska zna jakich synów ma...”. 

� Dariusz Wróbel
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„Mogi∏a powstaƒca” Ludomir Benedyktowicz artysta malarz powstaniec 1863 roku,
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