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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
we wrzeÊniu 2010. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie
od rehabilitacji):
• 07 wrzeÊnia 2010 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski, E.Staniszewska;
• 14 wrzeÊnia 2010 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 21 wrzeÊnia 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 28 wrzeÊnia 2010 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.

Spotkania Komisji we wrzeÊniu 2010 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
sala konferencyjna, II pi´tro – 14 i 28 wrzeÊnia 2010 r.
od godz. 16.00.
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EKOLOGIA W GMINIE
przeterminowane 
i zb´dne leki

Powszechny Spis
Rolny 2010 (PSR 2010)
zostanie przeprowadzony
na terenie całego kraju
w dniach 1 wrzeÊnia
– 31 paêdziernika
2010 r., według stanu
na dzieƒ
30 czerwca 2010 r. 

P
oprzedzony jest obcho-

dem przedspisowym, któ-

ry rozpoczà∏ si´ 9 sierpnia

i zakoƒczy∏ 23 sierpnia.

Pozwoli on na okreÊlenie

rzeczywistej liczby gospodarstw

rolnych w gminach. W trakcie ob-

chodu rachmistrze spisowi zwery-

fikowali istnienie gospodarstwa rol-

nego i sprawdzili jego lokalizacj´. 

Powszechny Spis Rolny 2002

przeprowadzony by∏ przy u˝yciu

formularzy papierowych. Spis rolny

realizowany w bie˝àcym roku b´dzie

przeprowadzony wy∏àcznie

przy u˝yciu formularzy elektronicz-

nych. 

Metody i terminy Spisu PSR 2010:

• Od 1 wrzeÊnia do 17 paêdzierni-
ka br. – samospis internetowy. 

Na stronach internetowych

www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

b´dzie udost´pniony formularz elek-

troniczny. Od momentu pierwszego

zalogowania do formularza dane

mo˝na wprowadzaç i uzupe∏niaç

przez 14 dni. Przed rozpocz´ciem

spisu elektroniczne formularze spiso-

we dla ka˝dego gospodarstwa rolne-

go zostanà ju˝ cz´Êciowo wype∏nio-

ne dost´pnymi danymi pochodzàcy-

mi ze êróde∏ administracyjnych. Bra-

kujàce dane nale˝y uzupe∏niç, a jeÊli

pojawià si´ nieaktualne informacje

– skorygowaç je. Szczegó∏owa in-

strukcja wype∏niania formularza do-

st´pna b´dzie na stronach interneto-

wych www.stat.gov.pl oraz

www.spis.gov.pl.

• Dla gospodarstw, które nie majà do-

st´pu do Internetu b´dzie mo˝li-

woÊç samodzielnego spisania si´

metodà off-line. Polega ona na wy-

pe∏nianiu „czystych” formularzy

elektronicznych, które nie zawiera-

jà ˝adnych danych. Formularze b´-

dzie mo˝na pobraç na noÊnikach

elektronicznych w Urz´dzie Gminy

i Urz´dzie Statystycznym w War-

szawie.

• Od 8 wrzeÊnia do 31 paêdziernika
br. ankieterzy statystyczni b´dà re-

alizowaç wywiady telefoniczne.

Skontaktujà si´ z tymi u˝ytkownika-

mi gospodarstw rolnych, którzy nie

dokonajà spisu przez Internet. An-

kieterzy sà pracownikami urz´du

statystycznego i dzwoniàc do re-

spondentów b´dà zobowiàzani po-

daç swoje dane identyfikacyjne.

To˝samoÊç ankieterów mo˝-

na w ka˝dej chwili sprawdziç

w Urz´dzie Statystycznym w War-

szawie.

• Od 8 wrzeÊnia do 31 paêdzier-
nika br. U˝ytkownicy gospo-

darstw rolnych, którzy wczeÊniej

nie dokonali samospisu lub nie

zostali spisani w trakcie wywia-

du telefonicznego, zostanà odwie-

dzeni przez rachmistrzów spiso-

wych. Rachmistrz spisowy ma

obowiàzek nosiç w widocznym

miejscu identyfikator ze zdj´-

ciem, imieniem i nazwiskiem

oraz piecz´cià urz´du statystycz-

nego, pieczàtkà imiennà i podpi-

sem dyrektora urz´du. Rach-

mistrz jest osobà przeszkolonà

w zakresie przeprowadzenia spi-

su i jednoczeÊnie z∏o˝y∏ na piÊmie

przyrzeczenie bezwzgl´dnego

przestrzegania tajemnicy staty-

stycznej. Rachmistrz przeprowa-

dzajàc wywiad b´dzie wprowa-

dzaç informacje do przenoÊnego

urzàdzenia elektronicznego typu

hand-held. Zebrane dane b´dà au-

tomatycznie kodowane i przesy-

∏ane na serwer znajdujàcy si´

w siedzibie G∏ównego Urz´du

Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu
Rolnego 2010 zbierane informacje
b´dà dotyczyły m.in.:
• stanu na 30 czerwca 2010 r.
– dzia∏alnoÊci rolniczej, 

– u˝ytkowania gruntów, 

– powierzchni zasiewów, 

– pog∏owia zwierzàt gospodarskich, 

– ciàgników, maszyn i urzàdzeƒ rol-

niczych;

• 12 miesi´cy poprzedzajàcych
dzieƒ 30 czerwca br.

– struktury dochodów gospodarstwa

domowego,

– prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝

rolnicza bezpoÊrednio zwiàzanej

z gospodarstwem rolnym,

– aktywnoÊci ekonomicznej, 

– zu˝ycia nawozów mineralnych,

wapniowych.

Zgodnie z ustawà o PSR 2010 r.

u˝ytkownicy gospodarstw rolnych

b´dà zobowiàzani do udzielania od-

powiedzi:

– Êcis∏ych,

– wyczerpujàcych,

– zgodnych z prawdà.

Podstawa prawna:
– Rozporzàdzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008

z 19 listopada 2008r. oraz uchyla-

jàce rozporzàdzenie Rady (EWG)

nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321

z dnia 1 grudnia 2008 r.).

– Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.

o Powszechnym Spisie Rolnym

w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10

sierpnia 2009 r., poz. 1040).

Wszystkie dane zbierane podczas

spisu obj´te b´dà tajemnicà staty-

stycznà – b´dà poufne i poddane

szczególnej ochronie. Wyniki spisu

zostanà opracowane w taki sposób,

aby nie by∏a mo˝liwa w sposób bez-

poÊredni i poÊredni identyfikacja

poszczególnych osób i gospodarstw

rolnych.

Od 1 wrzeÊnia zostanie uruchomio-

na Infolinia dotyczàca PSR 2010.

Dzwoniàc z telefonów stacjonarnych

nale˝y wybraç numer 800 800 800

(po∏àczenie bezp∏atne), natomiast

dzwoniàc z telefonów komórkowych

nale˝y wybraç numer

(022) 44 44 777 (po∏àczenie p∏atne

zgodnie z cennikiem operatora). 

Wi´cej informacji o PSR 2010 

znaleêç mo˝na na stronach interneto-

wych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.

POWSZECHNY Spis Rolny 2010 
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W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Niepor´t b´dzie prowadziła ju˝
4 przedszkola publiczne. Z dniem 1 wrzeÊnia gmina przej´ła od Jednostki
Wojskowej nr 2474 w Białobrzegach Przedszkole nr 32. Łàcznie do przedszkoli
gminnych na nowy rok szkolny zostało przyj´tych 346 przedszkolaków.

Od 1 wrzeÊnia 2010 r.
do 9 wzroÊnie liczba
placówek oÊwiatowych
prowadzonych przez
Gmin´ Niepor´t.
8 lipca Rada Gminy podj´ła
uchwał´ w sprawie
zało˝enia publicznego
przedszkola
w Białobrzegach.

W
zawiàzku z wy˝em demogra-

ficznym, który wkroczy∏

do przedszkoli, liczba miejsc

w przedszkolach gminnych nie w pe∏ni

zaspokaja potrzeby mieszkaƒców w tym

zakresie i rodzice posy∏ajà swoje pocie-

chy tak˝e do przedszkoli niepublicz-

nych, zarówno tych istniejàcych na te-

renie gminy, jak i tych w gminach sà-

siednich. W Gminie Niepor´t istniejà

trzy przedszkola niepubliczne: „KubuÊ

Puchatek” w Niepor´cie, „Odkrywcy”

w Kàtach W´gierskich i „Nutka Milut-

ka” w Micha∏owie-Grabinie, które mo-

gà zapewniç wychowanie przedszkol-

ne 110 dzieciom. JeÊli chodzi o przed-

szkola w gminach sàsiednich, najwi´cej

przedszkolaków z naszej gminy ucz´sz-

cza do przedszkoli warszawskich. Gmi-

na, na podstawie ustawy o systemie

oÊwiaty, zobowiàzana jest do udzielania

dotacji na ka˝de dziecko w przedszko-

lu niepublicznym na jej terenie, nawet

je˝eli dziecko nie jest jej mieszkaƒcem,

a nast´pnie domagaç si´ refundacji

kosztów dotacji od tej gminy, której

mieszkaƒcem jest to dziecko. W ro-

ku 2010 r. dotacja dla przedszkoli nie-

publicznych funkcjonujàcych na terenie

gminy Niepor´t wynosi 470,17 z∏ mie-

si´cznie na jedno dziecko, co stano-

wi 75% kosztów ponoszonych miesi´cz-

nie przez Gmin´ Niepor´t na jedno

dziecko w przedszkolu gminnym.

Na dotacje dla przedszkoli niepublicz-

nych w gminie zabezpieczono w bud˝e-

cie Êrodki w wysokoÊci przekraczajà-

cej 658 tysi´cy z∏otych. Na refundacj´

dotacji udzielanych przedszkolom nie-

publicznym poza gminà Niepor´t

na dzieci b´dàce naszymi mieszkaƒca-

mi zabezpieczono kwot´ 540 tysi´cy

z∏otych. WysokoÊç dotacji na dziecko

w przedszkolu niepublicznym jest ró˝-

na w ró˝nych gminach i wynosi 75%

kosztów ponoszonych przez danà gmi-

n´ na jedno dziecko w prowadzonym

przez nià przedszkolu publicznym, np.

Warszawie Gmina Niepor´t zobowiàza-

na jest refundowaç koszt dotacji w wy-

sokoÊci 604,64 z∏ na jedno dziecko mie-

si´cznie. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e zgodnie z obo-

wiàzujàcymi przepisami gmina mo˝e

wydawaç Êrodki publiczne tylko na za-

dania w∏asne, s∏u˝àce zaspokajaniu po-

trzeb swoich mieszkaƒców, niemo˝liwe

jest wi´c dofinansowywanie edukacji

przedszkolnej dzieci nie b´dàcych jej

mieszkaƒcami. Dlatego te˝ odmawia re-

fundowania dotacji udzielonych przez

inne gminy na dzieci niezameldowane

w gminie Niepor´t, bàdê te których ro-

dzice nie udokumentowali faktu za-

mieszkiwania w gminie. 

Na edukacj´ przedszkolnà w ro-

ku 2010, niezale˝nie od jej formy i ro-

dzaju przedszkola, w którym si´ odbywa,

w bud˝ecie gminy zabezpieczono Êrodki

w wysokoÊci ponad 3 mln 820 tys. z∏. 

� Henryka Galas

Przedszkole zosta∏o utworzone po-

przez przej´cie kadry i mienia

Przedszkola nr 32 w Bia∏obrzegach

prowadzonego przez Jednostk´

Wojskowà nr 2474. Nowe przed-

szkole b´dzie nosi∏o nazw´: Gmin-

ne Przedszkole w Bia∏obrzegach.

Na spotkaniu z dyrektorami szkó∏

i przedszkoli  – inaugurujàcym no-

wy rok szkolny 2010/2011 – Wójt

Gminy S∏awomir Maciej Mazur po-

wierzy∏ Pani Bo˝enie Madej, do-

tychczasowej dyrektor Przedszkola

nr 32, pe∏nienie funkcji dyrektora

nowo utworzonego przedszkola

gminnego. Cieszymy si´, ˝e gmi-

na wzbogaci∏a si´ o kolejne trzyod-

dzia∏owe przedszkole, które zapew-

ni ofert´ edukacyjnà 80 dzieciom.

Wszystkim dzieciom i pracownikom

przedszkola ˝yczymy dobrego sa-

mopoczucia w naszej samorzàdowej

rodzinie oÊwiatowej oraz wielu suk-

cesów i satysfakcji w nowym roku

szkolnym. 

� Gminny Zak∏ad OÊwiaty

EDUKACJA przedszkolna
w Gminie Niepor´t

Niepor´t, dnia 16.08.2010r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
W zwiàzku z wyst´pujàcymi okresowo du˝ymi opadami deszczu,
powodujàcymi wezbrania poziomu wody w lokalnych rowach me-
lioracyjnych na terenie sołectw w gminie Niepor´t, niniejszym zo-
bowiàzuje si´ właÊcicieli, posiadaczy samoistnych oraz u˝ytkow-
ników wieczystych działek, na których sà urzàdzenia melioracyj-
ne (rowy) do:

1) utrzymania urzàdzeƒ melioracji wodnych w nale˝ytym stanie
(tj. koszenie skarp i odmulenie dna rowu oraz oczyszczenie
przepustów), zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póên.
zm.),

2) uzyskania przez właÊciciela działki od właÊciwego miejscowo
starosty powiatowego, pozwolenia wodnoprawnego na prze-
budow´ urzàdzeƒ wodnych np. przykrycie istniejàcego
na działce rowu melioracyjnego otwartego kolektorem (ruro-
ciàgiem), zgodnie z wymogiem art. 122 ww. ustawy.

JednoczeÊnie przypomina si´, ˝e kto wbrew obowiàzkowi nie
utrzymuje w nale˝ytym stanie urzàdzeƒ wodnych podlega karze
grzywny, lub kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawne-
go wykonuje urzàdzenia wodne albo inne czynnoÊci wymagajà-
ce pozwolenia wodnoprawnego, podlega karze aresztu, ograni-
czenia wolnoÊci albo grzywny. 

Wójt Gminy Niepor´t
/-/ Sławomir Maciej Mazur

OBWIESZCZENIE

NOWE przedszkole w Gminie Niepor´t

Na osiedlu Las w Niepor´cie
trwajà prace budowlane,
wymieniana jest nawierzchnia
chodników.

Znikajà stare p∏yty chodnikowe z uli-

cy Ch∏odnej, zast´puje je kostka be-

tonowa. Równie˝ zjazdy do posesji

b´dà mia∏y nowà nawierzchni´. Pra-

ce, które potrwajà do po∏owy wrze-

Ênia, wykonuje firma Kos-Bud

z Warszawy. Ich koszt wyniesie

65 tys. z∏.

Og∏oszone tak˝e zosta∏o zamówie-

nie publiczne na przebudow´ chod-

nika na ulicy Szafirowej na osiedlu.

� BW

NOWE chodniki na Chłodnej
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Gmina Niepor´t została finalistà Ogólnopolskiego
Konkursu ,,Modernizacja Roku 2009'' za
rewitalizacj´ cz´Êci wybrze˝a Zalewu Zegrzyƒskiego
pn. Dzika Pla˝a w Niepor´cie.

W Kàtach W´gierskich powstał, kolejny na terenie gminy, plac zabaw.
Kolorowe zabawki stojà w sàsiedztwie filii Gminnego OÊrodka Kultury. 

We wrzeÊniu koƒczà si´
prace modernizacyjne
na I pi´trze budynku
komunalnego w Zegrzu
Południowym, gdzie
działała b´dzie filia
Gminnego OÊrodka
Kultury.

„M
ODERNIZACJA ROKU” to

jedyny w Polsce Konkurs, któ-

ry nagradza i promuje najlepsze

w kraju rewitalizacje obszarów urbanistycz-

nych i terenów zielonych oraz modernizacje

obiektów budowlanych, in˝ynieryjnych,

przemys∏owych, przebudowy i remonty.

W 2010 roku zg∏oszono do niego ponad 800

zrealizowanych projektów. Patronat

nad Konkursem obj´∏y Ministerstwa: Infra-

struktury, Edukacji Narodowej, Sportu i Tu-

rystyki.

Raz do roku inwestorzy i projektanci przy-

je˝d˝ajà na Zamek Królewski w Warszawie,

˝eby dowiedzieç si´, kto tym razem zdob´-

dzie Tytu∏ „Modernizacja Roku” w swojej

kategorii.

26 sierpnia nastàpi∏o oficjalne wr´czenie

nagród uczestnikom tegorocznej – 14 edycji

Konkursu. Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur otrzyma∏ dyplom Finalisty

Konkursu Modernizacja Roku 2009 oraz me-

dal za inwestycje zrealizowane na Dzikiej

Pla˝y w Niepor´cie. Jury Konkursu doceni-

∏o warunki stworzone w tym miejscu dla wy-

poczynku i rekreacji: ciàgi piesze, oÊwietle-

nie, poszerzenie pla˝y, kàpielisko strze˝one,

zaplecze socjalno-techniczne oraz pi´kne

molo.

� Anita Madej

Modernizacja ruszy∏a na po-

czàtku 2010 roku. Na potrzeby

OÊrodka dobudowana zosta∏a

klatka schodowa z szybem,

winda zainstalowana zostanie

w najbli˝szym czasie. Ca∏y bu-

dynek zosta∏ ocieplony,

zewn´trzna elewacja jest w ko-

lorze zielonym. W przebudowa-

nych pomieszczeniach wymie-

niona zosta∏a stolarka okienna

i drzwi zewn´trzne. Jest nowa

instalacja elektryczna i tele-

techniczna. Po∏o˝ono Êwie˝e

tynki, glazur´, terakot´. Do sa-

li komputerowej zakupiono

ju˝ 10 komputerów wraz

z oprogramowaniem oraz pro-

jektor. 

Na modernizacj´ I pi´tra gmina

uzyska∏a dofinansowanie w wy-

sokoÊci 50% wartoÊci inwesty-

cji z funduszy unijnych.

Na placu najbardziej przyciàga wzrok zestaw

OGR ze zje˝d˝alnià, drabinkami, przeplot-

niami i Êciankà wspinaczkowà. Wokó∏

umieszczone zosta∏y: huÊtawki ∏aƒcuchowe

(3 szt.), karuzela Dyzio, huÊtawka wagowa

konik, 2 kiwaki, w tym jeden podwójny

w kszta∏cie samochodu. Jest miejsce, gdzie

powstawaç b´dà tradycyjne babki z piasku,

a dla starszych trwa∏y stó∏ do tenisa sto∏owe-

go. Stojà te˝ dwa drewniane sto∏y wraz

z ∏awkami. Teren pod inwestycj´ zosta∏ przy-

gotowany poprzez podsypanie warstwy czy-

stego piasku.

Koszt zabawek, które zamontowa∏a firma

Croquet, wyniós∏ 40 tys. z∏. Otwarcie placu

nastàpi niebawem. � BW

PLAC zabaw w Kàtach
W´gierskich

MODERNIZACJA budynku
w Zegrzu Południowym

Równolegle trwa modernizacja parteru budynku, na potrze-

by oÊrodka zdrowia i apteki. Termin jej zakoƒczenia przewi-

dziany jest w czerwcu 2011 roku, ale prawdopodobnie prace

dobiegnà koƒca par´ miesi´cy wczeÊniej. 

� BW

DZIKA Pla˝a na medal!
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Na stacji uzdatniania wody w Stanisławowie Pierwszym
wymienione zostały zło˝a w dwóch ciàgach technologicznych.
Z kranów odbiorców płynie woda spełniajàca z du˝ym zapasem
wszystkie parametry wody zdatnej do picia. 

W Wólce Radzymiƒskiej trwajà prace przy rozbudowie sieci
wodociàgu gminnego w ulicach Krótkiej i Miłej.

Podczas wakacji w budynku filii GOK w Beniaminowie trwały
prace remontowe. W połowie wrzeÊnia zaj´cia rozpocznà si´
w czystych pomieszczeniach, a na mieszkaƒców czeka jeszcze
jedna miła niespodzianka. 

D
o niedawna usuwanie awarii

sieci wodociàgowej na osie-

dlu G∏ogi odczuwane by∏o

przez wszystkich mieszkaƒców.

Przy ka˝dej awarii konieczne by∏o

odcinanie wody na ca∏ym terenie.

Po wykonanym w czerwcu przeglà-

dzie zasuw sieci wodociàgowej,

podj´to decyzj´ o zainstalowaniu do-

datkowych 4 zasuw. Osiedle G∏ogi

zosta∏o podzielone w ten sposób na 4

niezale˝ne obszary, w których w ra-

zie koniecznoÊci zamyka si´ dop∏yw

wody. Poprzez odpowiednie usta-

wienie zasuw mo˝na wydzieliç nie-

wielki teren, na którym przeprowa-

dza si´ prace. Równie˝ samo usuwa-

nie skutków awarii b´dzie teraz

szybsze, poniewa˝ wod´ spuszczaç

trzeba b´dzie z krótkiego odcinka

sieci. Apelujemy jednoczeÊnie

do mieszkaƒców, aby odszukali za-

suwy zainstalowane na ich przy∏à-

czach domowych. Znajdujà si´ one

w ich eksploatacji i w razie awarii

wiedza o ich lokalizacji jest koniecz-

na do rozpocz´cia naprawy.

Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie przypomina tak˝e, ˝e

wszystkie informacje kierowane

do mieszkaƒców, dotyczàce wody,

drukowane sà na NIEBIESKICH

kartkach i umieszczane na tablicach

so∏eckich.

� GZK Niepor´t

Proces wymiany wykonany zosta∏

w dwóch etapach, aby odbiorcy nie

odczuli jego skutków. Po wy∏àczeniu

ciàgu technologicznego (o wydajno-

Êci ok. 60 m3 /h) wymieniano z∏o˝e,

które nast´pnie by∏o dezynfekowane

oraz przeprowadzane by∏y próby ci-

Ênieniowe. Badania wody z ka˝dego

ciàgu po uzdatnianiu wypad∏y pozy-

tywnie. Woda spe∏nia parametry

wody zdatnej do picia. Koszt inwe-

stycji wyniós∏ 130 tys. z∏.

� GZK w Niepor´cie

Do tej pory wybudowano w Wólce

Radzymiƒskiej sieç wodociàgowà

d∏ugoÊci 6,5 km. Woda dostarczana

jest do sieci z wodociàgu gminy Ra-

dzymin. Aktualnie budowany wodo-

ciàg w ulicy Krótkiej liczy 392 me-

try, w ulicy Mi∏ej 187 metrów. Re-

alizatorem inwestycji jest firma

Insako-Bis z Radzymina, termin za-

koƒczenia przewidziany jest

30 wrzeÊnia. Koszt przedsi´wzi´cia

wyniesie 80,5 tys. z∏. Kolejnym eta-

pem prac, po rozstrzygni´ciu prze-

targu, obj´ta zostanie ulica LeÊna,

za torami kolejowymi. Zosta∏o za-

warte porozumienie z Gminà Radzy-

min, na mocy którego dofinansuje

ona budow´ przewodu wodociàgo-

wego, z którego zaopatrywani b´dà

w wod´ równie˝ mieszkaƒcy gminy

Radzymin – ¸àk Radzymiƒskich. 

� BW

Naszym „Stutysi´cznym” zosta∏ pan

Kamil WoÊ, który trzy lata temu

przeprowadzi∏ si´ do Legionowa

z miejscowoÊci Knurów z Powiatu

Gliwickiego (województwo Âlàskie).

Z ràk Starosty, Prezydenta Miasta

Legionowo oraz Burmistrza Miasta

i Gminy Serock pan Kamil odebra∏

Cerytfikat 100 000 mieszkaƒca po-

wiatu legionowskiego oraz bon

o wartoÊci 10 000z∏. 

Ponadto wszystkie osoby, które za-

meldowa∏y si´ na terenie powiatu le-

gionowskiego wzi´∏y udzia∏ w loso-

waniu nagród dodatkowych, m. in.

voucher'ów na zabiegi w La Perle

oraz Vitamedzie, miesi´cznego kar-

netu na si∏owni´ Zdrofit, a tak˝e bo-

ny na zakupy w sklepie Kropka oraz

bony na zakup asortymentu firmy

MAM w wybranych aptekach.

Kampania promocyjna przynios∏a

efekty szybciej, ni˝ przewidywali

organizatorzy, bowiem 100 000

mieszkaniec zameldowa∏ si´ ju˝ 23

lipca 2010 r. Akcja planowana by∏a

do wrzeÊnia 2010. Od jej rozpocz´-

cia na terenie powiatu legionowskie-

go zameldowa∏o si´ w sumie 1 366

osób, co stanowi najwi´kszà liczb´

meldujàcych si´ w ciàgu ostatnich lat.

Przy za∏o˝eniu, ˝e dynamika za-

meldowaƒ nie ulegnie zmianie,

pod koniec roku 2010 Êredni wp∏yw

w bud˝ecie powiatu zwi´kszy si´

o 601 821 z∏. a w Legionowie

o 485 760 z∏. Wzrost wp∏ywów

w bud˝etach wszystkich samorzà-

dów powiatu w 2010 roku wynie-

sie 2 845 713 z∏. 

� èród∏o: 

www.powiat-legionowski.pl 

W ramach wykonanych prac ca∏y

budynek OÊrodka zosta∏ docieplony

i pomalowany. 

Wyremontowane zosta∏o poddasze

i dach. Stolarka okienna zosta∏a wy-

mieniona, znikn´∏y stare kraty. Wo-

kó∏ budynku po∏o˝ono opask´

z kostki. Wewnàtrz wszystkie po-

mieszczenia pomalowano, stan´∏a

szafa wn´kowa. Wymienione te˝ zo-

sta∏o ogrodzenie od strony ulicy.

Ostatnià pracà remontowà b´dzie

wykonanie wjazdu z kostki na teren

oÊrodka.

Mi∏à niespodziankà jest kolorowy

plac zabaw w sàsiedztwie budynku.

Ju˝ instalowane sà huÊtawki i zesta-

wy zabawowe, które dostarczà wie-

le radoÊci najm∏odszym mieszkaƒ-

com Beniaminowa. � BW

100 000 mieszkaniec powiatu 

SZYBKIE naprawy sieci
Po zakoƒczeniu prac
remontowych sieci
wodociàgowej
na osiedlu Głogi
w Niepor´cie,
usuwanie awarii
b´dzie przebiegało
szybciej i w sposób
mniej ucià˝liwy dla
mieszkaƒców. 

DOBRA woda

ROZBUDOWA wodociàgu
w Wólce Radzymiƒskiej

REMONT filii GOK w Beniaminowie

23 sierpnia Starosta Legionowski wr´czył głównà nagrod´ w konkursie Dołàcz do nas!
Zostaƒ 100 000 mieszkaƒcem powiatu legionowskiego.



W Y D A R Z E N I A

5

ZAPRASZAMY na plac zabaw
24 sierpnia oficjalnie otwarty został nowy plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym, poło˝ony w sàsiedztwie Gimnazjum.

O
miejsce, w którym atrakcyjnie

sp´dzà czas najm∏odsi, starali

si´ przede wszystkim miesz-

kaƒcy osiedla G∏ogi, ale teraz korzy-

staç z niego b´dà równie˝ dzieci z D´-

biny, Leszczyny i pobliskich terenów.

Teren wysypany zosta∏ zosta∏ czystym

bia∏ym piaskiem, stan´∏y ∏aweczki

i estetyczne kosze. Dzieci majà du˝y

wybór zabawek i zestawów zr´czno-

Êciowych. Najm∏odsi mogà korzystaç

z karuzeli, 2 kiwaków-koników, kiwa-

ka samochodzika, podwójnej huÊtaw-

ki wahad∏owej, huÊtawki wagowej

i piaskownicy w kszta∏cie kutra. Dla

nich równie˝ przeznaczony jest zestaw

ciuchcia, z tunelem i zje˝d˝alnià.

Do dyspozycji dzieci starszych odda-

ne zosta∏y wielofunkcyjne zestawy

zr´cznoÊciowe z drabinkami poziomy-

mi i pionowymi i Êciankà wspinaczko-

wà oraz linowy w kszta∏cie prostopa-

d∏oÊcianu. Koszt wszystkich zabawek

wyniós∏ 80 tys. z∏. Plac zabaw po∏o˝o-

ny jest na terenie zamkni´tym, moni-

torowanym przez ca∏à dob´. Czynny

jest ca∏y tydzieƒ. Klucz do furtki znaj-

duje si´ na portierni w Gimnazjum.

Zasady korzystania z placu zawarte sà

w regulaminie, z którym mo˝na zapo-

znaç si´ na miejscu.

� B Wilk
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OLIMPIADA „Sport
Dzieciom” ju˝ za nami

Od 23 do 27 sierpnia 2010 roku w Porcie Jachtowym w Niepor´cie, miało miejsce
sportowe wydarzenie adresowane do najmłodszych mieszkaƒców gminy Niepor´t.
To ju˝ kolejna wspólna wakacyjna inicjatywa Portu Jachtowego oraz Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie.

P
od Patronatem Honorowym Wójta

Gminy Niepor´t – S∏awomira Ma-

cieja Mazura, toczy∏a si´ rywaliza-

cja sportowa wÊród dziewczàt i ch∏opców

w kategoriach: klas 0-III, IV-VI – szkó∏

podstawowych oraz gimnazjum i I-

-wszych klas szkó∏ ponadgimnazjalnych.

Przes∏aniem Olimpiady by∏y: zdrowa

rywalizacja, zmaganie si´ ze swoim s∏a-

boÊciami, zawiàzywanie nowych przy-

jaêni, a przede wszystkim propagowanie

wÊród dzieci i m∏odzie˝y dyscyplin spor-

towych takich jak: koszykówka, siatków-

ka, kajakarstwo, windsurfing, ˝eglar-

stwo, strzelectwo, pi∏ka no˝na, golf oraz

królowej sportowych zmagaƒ lekkiej

atletyki.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady z ogrom-

nym zapa∏em i zaanga˝owaniem podcho-

dzili do ka˝dej z rozgrywanych konkuren-

cji. Dobrego nastroju nie by∏a w stanie po-

psuç nawet grymaszàca pogoda.

Po podsumowaniu punktacji, na najwy˝-

szych stopniach podium stan´li:

W kategorii klas 0-III, rywalizacja
dziewczàt:
1. Karolina Smoczyƒska

2. Weronika Szraga

3. Ewa Burza

W kategorii klas 0-III, rywalizacja
ch∏opców:
1. Adam Podstawka

2. Patryk Piotrowski

3. Filip Wróbel

W kategorii klas IV-VI, rywalizacja
dziewczàt:
1. Michalina Jaszczur

2. Paulina Kowalska

3. Natalia Na∏´cz

W kategorii klas IV-VI, rywalizacja
ch∏opców:
1. Mateusz Maƒk

2. Krystian Podstawka

3. Pawe∏ Nagat

W kategorii gimnazjum oraz I klasy
szkól ponadgimnazjalnych, rywaliza-
cja dziewczàt:
1. Natalia Wydra

2. Karolina Gonder

3. Kasia Szraga

W kategorii gimnazjum oraz I klasy
szkól ponadgimnazjalnych, rywaliza-
cja ch∏opców:
1. Damian Dàdera

2. Sebastian Wydra

3. Jakub Jab∏oƒski

Dodatkowo organizatorzy przyznali

nagrody specjalne dla uczestników zawo-

dów, wyró˝niajàcych si´ nienagannym

zachowaniem, ch´cià niesienia pomocy

i kole˝eƒstwem. Wyró˝nienia otrzyma-
li m.in.: Ola Kapelak, Aneta M´drzycka,

Piotr Anio∏kowski, Krystian Granos,

Bartosz Sasiƒski, Jakub Sasiƒski.

Wszystkie dzieci uczestniczàce w za-

wodach otrzyma∏y nagrody za udzia∏. 

Organizatorzy serdecznie dzi´kujà wszyst-

kim, dzi´ki którym ka˝dy z uczestników

Olimpiady zosta∏ nagrodzony. Dzi´kujemy

g∏ównemu sponsorowi firmie Gaz-System

Oddzia∏ w Rembelszczyênie za wspieranie

ju˝ kolejnej z podejmowanych przez nas ak-

cji. Ponadto nagrody i wsparcie podczas

trwania Olimpiady zapewnili: Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie, Grupa TUP i Port

Jachtowy w Niepor´cie, Honda Sezam

– Waldemar Jastrz´bski, Dom Handlowy

„Anna” w Stanis∏awowie Pierwszym

– Adam Olechowski, Piekarnia Dragan,

Stiga – Hurtownia Sprz´tu Sportowego,

Wind Hunters – Stefan Leciejewski,

Multikino – Targówek, Ordak Zofia i Spó∏-

ka – sklep spo˝ywczy w Niepor´cie, „Sta-

dion Narodowy” w Warszawie.

Patronat medialny nad Olimpiadà ob-

j´li: Gazeta Miejscowa oraz Gazeta Po-

wiatowa. � M. Rajska 

Wizyta Pana Wójta by∏a doskona∏à oka-

zjà do zaprezentowania prac, wykona-

nych przez uczestników Akcji lato w ra-

mach letnich warsztatów. Dzieci z du-

mà prezentowa∏y wyroby z gliny i deski

kuchenne ozdabiane metodà decoupage.

Pan Wójt podjà∏ si´ ponadto rozstrzy-

gni´cia konkursu na naj∏adniejsze akwa-

rium. Dzieci w zespo∏ach budowa∏y

akwaria ozdabiajàc je muszelkami, pia-

skiem, przygotowanymi z papieru zwie-

rzàtkami wodnymi oraz roÊlinami.

Wszystkie zespo∏y zosta∏y wyró˝nione

i nagrodzone, a kolorowe prace ozdabia-

jà sal´ OÊrodka. Na koniec udanego spo-

tkania, zostaliÊmy zaproszeni do odwie-

dzenia Pana Wójta w Urz´dzie Gminy.

Dzieci ch´tnie skorzysta∏y tej okazji

i oÊmielone wczeÊniejszym spotkaniem

zadawa∏y Panu Wójtowi i urz´dnikom

wiele pytaƒ. Najwi´kszà przyjemnoÊç

sprawi∏y nam gminne gad˝ety i s∏odki

pocz´stunek. Niektóre z odwa˝niej-

szych pociech na chwile zamieni∏y si´

miejscem z Wójtem, wygodnie zasiada-

jàc za biurkiem. Zwiedzajàc budynek

urz´du dowiedzieliÊmy si´ jak funkcjo-

nuje gmina, kto sprawuje nad nià nad-

zór i podejmuje decyzje o dalszym roz-

woju regionu. � GOK Niepor´t

16 sierpnia
na zaproszenie
podopiecznych
Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie,
dzieci bioràcych udział
w „Akcji lato”,
odpowiedział Wójt
Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur.

WAKACYJNE wizyty czyli „Akcja lato 2010”

Wszystkie akwaria sà równie ∏adne Pani Wójt Gminy Niepor´t za par´ lat?
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P
rzypominamy mieszkaƒcom

gminy Niepor´t, ̋ e od lipca te-

go roku Urzàd Gminy Niepo-
r´t prowadzi ,,ZBIÓRK¢ PRZETERMI-

NOWANYCH LEKÓW”, która ma

na celu ograniczenie iloÊci przeter-

minowanych lekarstw, pochodzà-

cych z indywidualnych gospodarstw

domowych wyrzucanych na sk∏ado-

wiska odpadów, bàdê trafiajàcych

do Êrodowiska w sposób niekontro-

lowany.

Zbiórka przeterminowanych le-

ków dla mieszkaƒców gminy Niepo-

r´t jest nieodp∏atna.

Koszty zwiàzane z przekazaniem

przeterminowanych leków specjali-

stycznej firmie do utylizacji ponosi

Urzàd Gminy Niepor´t.

Zakupione przez Urzàd Gminy
Niepor´t specjalne pojemniki usta-

wione zosta∏y w: 

1. Gminnym OÊrodku Zdrowia
w Niepor´cie – ul. PodleÊna 4
– godz. otwarcia 8.00 – 19.00 

2. OÊrodku Zdrowia w Zegrzu Po-

∏udniowym – ul. Warszawska 13
– godz. otwarcia 8.00 – 12.00 

Do wspomnianych wy˝ej specjal-

nych pojemników: 

MO˚NA WRZUCAå:
• leki w postaci tabletek, dra˝etek,

ampu∏ek w opakowaniach lub lu-

zem;

• syropy, krople, roztwory – tylko

w szczelnie zamkni´tych opakowa-

niach!!!;

• maÊci.

NIE MO˚NA WRZUCAå:
• termometrów (szczególnie rt´cio-

wych);

• urzàdzeƒ elektrycznych i elektro-

nicznych;

• odpadów zakaênych (zu˝ytych

igie∏, strzykawek, ig∏ostrzykawek,

gazików itp.);

• aerozoli

• pampersów itp.

Przed wrzuceniem przetermino-

wanych lub zb´dnych leków do spe-

cjalnego pojemnika, nale˝y USUNÑå

TEKTUROWE OPAKOWANIE (PUDE¸-
KO), KTÓRE JAKO ODPAD PODLEGA-
JÑCY SEGREGACJI, MO˚NA WRZUCIå

DO WORKA LUB POJEMNIKA PRZE-
ZNACZONEGO NA PAPIER. 

� KKiieeddyy  ppoorrzzààddkkuujjeemmyy  ddoommoowwee  aapp--

tteecczzkkii,,  nniiee  wwyyrrzzuuccaajjmmyy  pprrzzeetteerrmmii--

nnoowwaannyycchh  ii zzbb´́ddnnyycchh  lleekkóóww

ddoo kkoosszzaa,,  ddoo kkaannaalliizzaaccjjii,,  aa ttyymm

bbaarrddzziieejj  nniiee  ssppaallaajjmmyy  iicchh  ww ppiiee--

ccaacchh  cceennttrraallnneeggoo  ooggrrzzeewwaanniiaa!!  

� PPaammii´́ttaajjmmyy,,  ˝̋ee  pprrzzeetteerrmmiinnoowwaannee

ii zzbb´́ddnnee  lleekkii  nnaallee˝̋yy  zzbbiieerraaçç  oodd--

ddzziieellnniiee  ii wwrrzzuuccaaçç  jjee  ddoo ssppeeccjjaall--

nnyycchh  ppoojjeemmnniikkóóww!!  

Dok∏adne informacje na powy˝szy

temat mo˝na uzyskaç w Urz´dzie

Gminy Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1,

pok. nr 30 (II pietro), tel.

(022) 767 04 47 (10).

� R. Szkolniak

WNIOSEK
o zwrot
podatku

akcyzowego

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004

r. w sprawie szczegó∏owych warunków i sposo-

bu przeprowadzenia ochronnych szczepieƒ lisów

wolno ˝yjàcych przeciwko wÊciekliênie /Dz. U.

Nr 142, poz. 1509/

OGŁASZAM
˝e w dniach 10 – 25 wrzeÊnia 2010 r. na terenie wo-

jewództwa mazowieckiego przeprowadzone zosta-

nie ochronne szczepienie lisów wolno ̋ yjàcych do-

ustnà szczepionkà. Zrzuty obejmà kompleksy leÊne,

pola i ∏àki z pomini´ciem akwenów wodnych, dróg

i obszarów zabudowanych.

• Szczepionka umieszczona jest w przyn´cie

w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm i grubo-

Êci 9 mm, koloru brunatno – zielonego, o zapa-

chu rybnym. Lis podejmuje szczepionk´, która

nie by∏a dotkni´ta przez cz∏owieka.

• Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepie-

nia lisów. Dla innych zwierzàt nie posiada ukie-

runkowanego dzia∏ania przeciwko wsiekliênie.

• Ka˝dy przypadek zetkni´cia si´ cz∏owieka ze

szczepionkà nale˝y zg∏aszaç s∏u˝bie medycznej.

• Przypadki kontaktu zwierzàt domowych i gospo-

darskich ze szczepionkà nale˝y niezw∏ocznie

zg∏osiç do lekarza weterynarii.

• Po wy∏o˝eniu szczepionki przez 14 dani psy na-

le˝y prowadziç na smyczy, a koty trzymaç w za-

mkni´tych pomieszczeniach.

W terminie od 1 wrze-
Ênia 2010 r. do 30 wrze-
Ênia 2010 r. mo˝na sk∏a-
daç w Urz´dzie Gminy
Niepor´t wniosek o zwrot
podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju nap´-

dowego wykorzystywane-

go do produkcji rolnej wraz

z fakturami VAT (lub ich

kopiami) stanowiàcymi do-

wód zakupu oleju nap´do-

wego w okresie od 1 mar-

ca 2010 r. do 31 sierp-

nia 2010 r.

Wszelkie niezb´dne in-

formacje oraz wniosek

mo˝na otrzymaç w Dziale

Ochrony Ârodowiska i Rol-

nictwa Urz´du Gminy Nie-

por´t (pokój nr 30, II pi´tro,

tel. 022 767 04 47), lub po-

braç ze strony internetowej

www.nieporet.pl

SZCZEPIENIA lisów

PRZETERMINOWANE 
i zb´dne leki

KOMUNIKAT
Mazowieckiego
Wojewódzkiego
Lekarza
Weterynarii
w sprawie
jesiennej akcji
ochronnych
szczepieƒ lisów
wolno ˝yjàcych
przeciwko
wÊciekliênie
w województwie
mazowieckim
w 2010 roku.
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Z
obozu zdarza∏y si´

ucieczki. Jeden z miesz-

kaƒców Niepor´tu opo-

wiedzia∏ mi pewnà hi-

stori´. Pami´ta, ˝e zi-

mà 1943 r., gdy by∏ ma∏ym

ch∏opcem, idàc do szko∏y zobaczy∏

zamarzni´tego wi´ênia sowieckie-

go w wojskowym szynelu, le˝àce-

go na poboczu ul. Szkolnej w Nie-

por´cie.

Na terenie obozu, w budynku ko-

szar, mieÊci∏ si´ szpital z 4 salami

po 48 ∏ó˝ek oraz osobnym oddzia-

∏em zakaênym. By∏ on jednak

przepe∏niony i wi´kszoÊç chorych

tam nie trafia∏a. 

Prze∏om lat 1941 i 1942 to czas

szczególnego nasilenia epidemii

tyfusu. Âwiadkowie tamtych wy-

darzeƒ twierdzà, i˝ epidemia roz-

przestrzeni∏a si´ nawet na ludnoÊç

Bia∏obrzegów. 

Gdy latem 1943 r. W∏osi usun´-

li Mussoliniego, a wojska w∏oskie

zaprzesta∏y dzia∏aƒ wojennych,

Niemcy natychmiast odpowiedzie-

li otoczeniem ich dywizji, które

walczy∏y na froncie wschod-

nim. I oto jesienià 1943 r. do Be-

niaminowa przyprowadzono szosà

przez Zegrze Po∏udniowe rozbro-

jonych ̋ o∏nierzy w∏oskich. Eskor-

ta nawet nie kierowa∏a broni w ich

stron´. Na czele prowadzono kil-

ku genera∏ów, wszyscy w oliwko-

wych mundurach, w rozpi´tych

p∏aszczach bez pasów. èle znosili

g∏ód i niewol´, przetrzymywani

byli osobno. Nie traktowano ich

tak êle jak Rosjan. Byli s∏abiej pil-

nowani, dlatego ludzie z okolicy

natychmiast nawiàzywali z nimi

kontakty. Nie by∏y one wcale takie

samarytaƒskie – g∏ównie handlo-

we. W∏osi oferowali mieszkaƒcom

spodnie, które z uwagi na jasny

kolor nie cieszy∏y si´ du˝ym po-

wodzeniem oraz buty. Wywiezio-

no ich wiosnà 1944 r. 

Niemcy werbowali wi´êniów ra-

dzieckich do wspó∏pracy. Byli oni

dobrze traktowani, dostawali spo-

re racje ̋ ywnoÊciowe. Cz´sto zn´-

cali si´ i katowali jeƒców, którzy

nie chcieli podporzàdkowaç si´

okupantowi. Gdy któryÊ z kolabo-

rantów zmar∏, chowany by∏ w po-

jedynczym grobie u podnó˝a góry.

Data zamkni´cia obozu nie jest

do koƒca znana. Za oficjalnà uzna-

je si´ dzieƒ 30 lipca 1944 r., kie-

dy to stalag zosta∏ wyzwolony

przez oddzia∏ pp∏k. Zygmunta Mi-

reckiego „Zim”. W rzeczywistoÊci

Niemców ju˝ tam nie by∏o. Ucie-

kli w ogromnym pop∏ochu, podpa-

lajàc magazyn ̋ ywnoÊciowy i mun-

durowy, pozostawiajàc ok. 6 tys.

jeƒców sowieckich. Tego samego

dnia o godzinie 18 wobec licznie

zgromadzonej ludnoÊci cywilnej

wciàgni´to na maszt polskà flag´.

Inni Êwiadkowie twierdzà, ˝e

po zabraniu jeƒców w∏oskich

w obozie pozostali tylko ̋ o∏nierze

b´dàcy na us∏ugach Niemców. 

Ka˝dy obóz posiada∏ swój indy-

widualny numer. W przypadku

Stalagu w Beniaminowie, sà dwa

– pierwszy z nich 333, data otwar-

cia wrzesieƒ 1943 r., zamkni´ty

w styczniu 1944 r.; drugi to 368

z datà otwarcia marzec – listo-

pad 1942 do grudnia1943 r. Te in-

formacje jeszcze bardziej kompli-

kujà spraw´ daty zamkni´cia

obozu. 

Nie mo˝na okreÊliç, ilu jeƒców

przesz∏o przez Stalag, poniewa˝ je-

go stan by∏ zmienny, transporty

przyje˝d˝a∏y i odje˝d˝a∏y. Prawdo-

podobnie przeci´tnie stan dzienny

utrzymywa∏ si´ w granicach 5 tys.

Nie wiadomo, ilu tak naprawd´

zmar∏o. Okoliczni mieszkaƒcy-

Êwiadkowie tamtych wydarzeƒ,

zeznajàcy po wojnie, twierdzili, i˝

w tym strasznym miejscu zgin´-

∏o 32 tys. wi´êniów, w tym 45 Po-

laków. Ekshumacja wykaza∏a, ˝e

zmar∏o tam ok. 10 tys. osób. Licz-

ba 32 tys. wydaje si´ przesadzona,

ale liczba 10 tys. jest raczej bardzo

zani˝ona. MyÊl´, ˝e prowadzone

badania by∏y wykonywane tylko

cz´Êciowo i na podstawie iloÊci

cia∏ w kilku masowych grobach,

obliczono ogólnà iloÊç zabitych.

Obecnie po Stalagu nie ma ju˝

Êladu, pozosta∏ tylko du˝y cmen-

tarz z palàcymi si´ zniczami, co

Êwiadczy o tym, ̋ e nadal sà ludzie

pami´tajàcy o miejscu zag∏ady ty-

si´cy ˝o∏nierzy, których wojenny

los rzuci∏ na naszà ziemi´, w któ-

rej przysz∏o im spoczàç. 
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Oto ciàg dalszy historii Stalagu w Białobrzegach oraz losów
zamkni´tych w nim jeƒców radzieckich i grupy ˝ołnierzy włoskich. 

Stalag 368 cz. II
Harcerze ze szkolnej dru˝yny w Bia∏obrzegach, pe∏niàcy przed laty wart´ na cmentarzu w Bia∏obrzegach

Plan obozu jenieckiego w Bia∏obrzegach


