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w Gminnym
OÊrodku Kultury

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w styczniu 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 18 stycznia 2011r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 25 stycznia 2011 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;

Spotkania Komisji w styczniu 2011 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro –
25 stycznia 2011 r. od godz. 16.00

BUDOWA gazociàgu 

N
itka gazociàgu na Mazowszu

towarzyszy budowie termina-

lu skroplonego gazu ziemne-

go w ÂwinoujÊciu. Inwestorem jest

Operator Gazociàgów Przesy∏owych

GAZ – SYSTEM S.A. w Warsza-

wie, ul. Mszczonowska 4. 

Na terenie powiatu legionowskie-

go gazociàg poprowadzony zosta∏

przez gminy: Niepor´t, Wieliszew

i Serock. Ca∏a jego d∏ugoÊç wynie-

sie 176 km. Ze wzgl´du na znacze-

nie inwestycji, która zwi´kszy mo˝-

liwoÊci przesy∏owe gazu w central-

nej Polsce, realizowana b´dzie w try-

bie tzw. specustawy. Skutkuje to

m.in. mo˝liwoÊcià ograniczenia do-

tychczasowego sposobu korzystania

z nieruchomoÊci, w zwiàzku z wyko-

rzystaniem ich do przeprowadzenia

gazociàgu oraz wszystkich zwiàza-

nych z nim naziemnych i podziem-

nych urzàdzeƒ.

W interesie w∏aÊcicieli nieruchomo-

Êci le˝y zapoznanie si´ z lokalizacjà

gazociàgu, czy nie b´dzie on ingero-

wa∏ w ich dzia∏ki, a jeÊli tak, czego na-

le˝y si´ spodziewaç i jakie sà mo˝li-

woÊci uzyskania odszkodowania. 

Projekt zak∏ada, ˝e nowa nitka

DN 700 realizowana b´dzie w wi´k-

szoÊci wzd∏u˝ istniejàcych ju˝ gazo-

ciàgów i w taki sposób, aby nowy

gazociàg wraz ze swojà strefà

ochronnà zawiera∏ si´ w istniejàcej

strefie od gazociàgu DN 500, wyno-

szàcej 15 m od jego osi.

Na gruntach rolnych dla potrzeb

budowy gazociàgu zostanie zaj´ty

pas terenu niezb´dny do prowadzenia

budowy o szerokoÊci nie wi´kszej

ni˝ 35 m. Dla ochrony istniejàcych

gruntów rolnych przed degradacjà,

przed przystàpieniem do prac ziem-

nych zebrana b´dzie warstwa humusu

w pasie o szerokoÊci ok. 10 m i zabez-

pieczona przed zmieszaniem z pozo-

sta∏à masà ziemnà z wykopów. Grun-

ty zdegradowane w wyniku realizacji

prac budowlanych (wykopu) b´dà re-

kultywowane humusem zaraz po za-

koƒczeniu prac. 

Typowy przekrój poprzeczny pasa

budowy odcinka liniowego gazocià-

gu DN 700 MOP 8,4 MPa przedsta-

wia rysunek poni˝ej.

Po stronie inwestora le˝y równie˝

obowiàzek naprawienia wszystkich

innych szkód, powsta∏ych w trakcie

realizacji inwestycji. Drogi, dojazdy

i dojÊcia do posesji, ogrodzenia,

brzegi cieków, wa∏y przeciwpowo-

dziowe, groble, zbocza i wszelkie in-

ne obiekty bàdê elementy zagospo-

darowania terenu uszkodzone i naru-

szone w wyniku budowy b´dà

natychmiast po jej zakoƒczeniu od-

budowywane i odtwarzane zgodnie

z wymaganiami prawa, w uzgodnie-

niu z w∏aÊcicielami i zarzàdcami

i ewentualnie z w∏aÊciwymi organa-

mi administracji. Drogi technolo-

giczne utwardzane p∏ytami betono-

wymi zostanà rozebrane, a grunty

przywrócone do stanu wyjÊciowego.

W ubieg∏ym roku Gmina Niepor´t

negatywnie zaopiniowa∏a przedsta-

wiony jej przez inwestora projekt

przebiegu gazociàgu. 

Z decyzjà Wojewody o ustaleniu

lokalizacji gazociàgu mo˝na zapo-

znaç si´ przede wszystkim w Wy-

dziale Infrastruktury i Ârodowiska

Urz´du Wojewódzkiego w Warsza-

wie, Oddzia∏ w Delegaturze – Pla-

cówce Zamiejscowej w P∏ocku, ul.

Kolegialna 15, a tak˝e w Dziale Za-

gospodarowania Przestrzennego

Urz´du Gminy Niepor´t oraz

na stronie www.nieporet.pl.

� BW
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22 grudnia 2010 roku
Wojewoda Mazowiecki
wydał decyzj´ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji, jakà
jest budowa gazociàgu
wysokiego ciÊnienia
na Mazowszu wraz
z infrastrukturà
niezb´dnà do jego
obsługi. Gazociàg relacji
Rembelszczyzna
– Gustorzyn
(na Kujawach) przetnie
równie˝ działki na terenie
Gminy Niepor´t.

Podzia∏ poprzeczny pasa budowy gazociàgu na strefy: a) wykopu, b) pracy koparki, c) sk∏adanie urobku, d) pracy spychacza,
e) ˝urawia monta˝owego, f) transportu rur

Mapa Gminy Nieporet z zaznaczonà orientacyjnie lokalizacjà gazociàgu
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INTERNETOWY Manager
Punktów Adresowych

Ju˝ mo˝emy sprawdziç w internecie jakim numerem
porzàdkowym jest oznaczona nieruchomoÊç i przy jakiej
ulicy na terenie gminy Niepor´t znajduje si´.

22 grudnia uruchomione zosta∏o

w Urz´dzie Gminy Niepor´t opro-

gramowanie „Internetowy Manager

Punktów Adresowych”, s∏u˝àce

do nowoczesnego prowadzenia reje-

stru miejscowoÊci, ulic i adresów.

Gmina Niepor´t jest pierwszà gmi-

nà w powiecie legionowskim pos∏u-

gujàcà si´ tak nowoczesnym narz´-

dziem do prowadzenia rejestru miej-

scowoÊci ulic i adresów. 

W ten sposób realizuje równie˝ wy-

magania na∏o˝one na samorzàd dy-

rektywà INSPIRE i Ustawà o Infra-

strukturze Informacji Przestrzennej.

W rejestrze znajdujà si´ wszystkie

miejscowoÊci gminy Niepor´t wraz

z zaznaczonymi ulicami i ich nume-

racjà. Baza adresowa b´dzie na bie-

˝àco aktualizowana, nanoszone

na nià b´dà wszystkie zmiany doko-

nywane w obr´bie nazewnictwa dróg

i numeracji budynków. 

Wa˝nym elementem projektu jest

portal mapowy, umo˝liwiajàcy u˝yt-

kownikom wyszukiwanie ulic i ad-

resów prezentowanych na podk∏a-

dzie mapy ewidencyjnej lub ortofo-

tomapy (mapy lotniczej). Prosta

wyszukiwarka pozwala na szybkie

znalezienie okreÊlonego punktu

na mapie miejscowoÊci. Stwarza to

wszystkim u˝ytkownikom us∏ugi ∏a-

twy sposób korzystania z urz´dowej

informacji adresowej.

Portal dost´pny jest pod adresem:

www.nieporet.punktyadresowe.pl

lub na stronie internetowej Gminy

Niepor´t (www.nieporet.pl) pod iko-

nà – Punkty adresowe. � BW

Z
a utrzymanie drogi, zarówno

latem, jak i zimà, odpowie-

dzialny jest jej zarzàdca.

Na terenie gminy Niepor´t jest ich

kilku:

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad Oddzia∏ w Warsza-

wie odpowiada za drog´ krajowà

nr 61 – ul. Warszawskà w Zegrzu

Po∏udniowym. Wszelkie uwagi do-

tyczàce odÊnie˝ania czy stanu na-

wierzchni mo˝na zg∏aszaç do Rejonu

Drogowego w Bo˝ej Woli pod nume-

rem telefonu (22) 775 27 64;

– Mazowiecki Zarzàd Dróg Woje-

wódzkich w Warszawie – odpowia-

da za ulice: Jana Kazimierza

(nr 633), Stru˝aƒskà (nr 632), Ze-

grzyƒskà, Pogonowskiego (nr 631),

Cichà (nr 624) w Wólce Radzymiƒ-

skiej. Za utrzymanie odpowiedzial-

ny jest Rejon Drogowy Wo∏omin

w Nowym Dworze Mazowieckim,

nr tel. (22) 776 23 33;

– Starostwo Powiatowe w Legio-

nowie – Dzia∏ Inwestycji i Drogo-

wnictwa, tel. (22) 764 05 12 – odpo-

wiedzialny jest za utrzymanie dróg

powiatowych, ulic: Izabeliƒskiej

w Izabelinie, Przysz∏oÊç w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, Królewskiej

w Aleksandrowie, Zwyci´stwa i No-

wolipie w Niepor´cie, Wojska Pol-

skiego w Bia∏obrzegach i Beniami-

nowie, Wczasowej w Bia∏obrzegach

i Ryni, KoÊcielnej i Akacjowej

w Kàtach W´gierskich, Wolskiej

w Woli Aleksandra i Stanis∏awowie

Drugim, Ma∏o∏´ckiej (od skrzy˝owa-

nia z ul. Izabeliƒska w kierunku S.P.

w Izabelinie), Szkolnej w Izabelinie,

Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej,

Dàbkowizny w Wólce Radzymiƒ-

skiej. 

Za utrzymanie pozosta∏ych dróg,

b´dàcych w∏asnoÊcià gminy, odpo-

wiada Dzia∏ Zarzàdu Dróg Urz´du

Gminy Niepor´t. W okresie zimo-

wym do odÊnie˝enia i posypania

jest 45 kilometrów dróg utwardzo-

nych, 31 kilometrów dróg nieutwar-

dzonych oraz 35 kilometrów chod-

ników. Wykonawcà tego zadania

jest wy∏oniona w drodze przetargu

firma AG Complex. OdÊnie˝a ona

tak˝e teren Dzikiej Pla˝y w Niepo-

r´cie. W akcji bierze równie˝ udzia∏

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych, jego

pracownicy pomagajà w usuwaniu

Êniegu na terenie osiedli w Bia∏o-

brzegach, Zegrzu Po∏udniowym

i Niepor´cie. 

� BWilk

O odszkodowaniach, przyznawa-

nych w zwiàzku z budowà gazocià-

gu, przeczytaç mo˝na w Art. 23

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o inwestycjach w zakresie termi-
nalu regazyfikacyjnego skroplone-
go gazu ziemnego w ÂwinoujÊciu
(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r.).

Czytamy m.in.:

– za nieruchomoÊci, u˝ytkowanie

wieczyste oraz ograniczone pra-

wa rzeczowe do nieruchomoÊci,

przys∏uguje odszkodowanie

w wysokoÊci uzgodnionej mi´-

dzy wojewodà, a dotychczaso-

wym w∏aÊcicielem, u˝ytkowni-

kiem wieczystym lub osobà, któ-

rej przys∏uguje ograniczone

prawo rzeczowe do nieruchomo-

Êci, 

– je˝eli w terminie 2 miesi´cy

od dnia, w którym decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji

w zakresie terminalu sta∏a si´

ostateczna, nie dojdzie do uzgod-

nienia, wysokoÊç odszkodowa-

nia ustala wojewoda w drodze

decyzji, na podstawie operatu

szacunkowego sporzàdzonego

przez rzeczoznawc´ majàtkowe-

go,

– je˝eli dotychczasowy w∏aÊciciel

lub u˝ytkownik wieczysty nieru-

chomoÊci obj´tej decyzjà o usta-

leniu lokalizacji inwestycji w za-

kresie terminalu wyda t´ nieru-

chomoÊç lub wyda

nieruchomoÊç i opró˝ni lokal

oraz inne pomieszczenia nie-

zw∏ocznie, lecz nie póêniej ni˝

w terminie 28 dni od dnia otrzy-

mania od inwestora wezwania

do wydania nieruchomoÊci, to

wysokoÊç odszkodowania po-

wi´ksza si´ o kwot´ równà 5 %

wartoÊci nieruchomoÊci lub war-

toÊci prawa u˝ytkowania wie-

czystego, okreÊlonej w operacie,

– w przypadku gdy decyzja o usta-

leniu lokalizacji inwestycji w za-

kresie terminalu dotyczy nieru-

chomoÊci zabudowanej budyn-

kiem mieszkalnym albo

budynkiem, w którym zosta∏ wy-

odr´bniony lokal mieszkalny,

wysokoÊç odszkodowania przy-

s∏ugujàcego dotychczasowemu

w∏aÊcicielowi lub u˝ytkowniko-

wi wieczystemu tej nieruchomo-

Êci, zamieszka∏emu w tym bu-

dynku albo lokalu powi´ksza

si´ o kwot´ 10.000 z∏ w odnie-

sieniu do tej nieruchomoÊci. Od-

szkodowania za nieruchomoÊci

o nieuregulowanym stanie praw-

nym podlegajà przekazaniu

do depozytu sàdowego

na okres 10 lat.

� BWilk

OD STYCZNIA sprawy wojskowe
w Warszawie

Od dnia 1 stycznia 2011 wszystkie sprawy wojskowe
mieszkaƒcy gminy Niepor´t załatwiajà w WKU Warszawa
– ÂródmieÊcie. 

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra

Obrony Narodowej z dnia 4 mar-

ca 2010 r. w sprawie Wojewódzkich

Sztabów Wojskowych i Wojsko-

wych Komend Uzupe∏nieƒ (Dz. U.

z 2010 r., nr 41, poz. 242) z dniem

31 grudnia 2010 r. zakoƒczy∏a dzia-

∏alnoÊç Wojskowa Komenda Uzupe∏-

nieƒ w Nowym Dworze Mazowiec-

kim. Od dnia 1 stycznia 2011 zgod-

nie z w/w rozporzàdzeniem

terytorialny zasi´g dzia∏ania Wojsko-

wej Komendy Uzupe∏nieƒ Warszawa

– ÂródmieÊcie obejmuje teren Gmi-

ny Niepor´t. Znaczy to ̋ e, wszystkie

sprawy wojskowe nale˝y kierowaç

do WKU Warszawa – ÂródmieÊcie

pod adresem: WKU Warszawa

– ÂródmieÊcie, 01-558 Warszawa,

ul. Mieros∏awskiego 22 (dawna sie-

dziba WKU Warszawa ˚oliborz).

Ponadto w sprawach wojskowych

mo˝na kontaktowaç si´ z Urz´dem

Gminy Niepor´t tel. 22 767 04 40

pokój nr 22.

� T. Biernat (Dzia∏ OC) 

ODÂNIE˚ANIE
dróg i chodników

ODSZKODOWANIA za gazociàg

Pełnia zimy to dobry moment do przypomnienia
Czytelnikom, kto odpowiada za odÊnie˝anie dróg

i chodników na terenie gminy.
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Od 1 wrzeÊnia 2010 roku przedszkole w Białobrzegach jest placówkà gminnà. Gmina
przej´ła kadry i mienie przedszkola prowadzonego od 1978 roku przez Jednostk´ Wojskowà.

Obecnie oficjalna nazwa brzmi –

Gminne Przedszkole w Bia∏obrze-

gach.  Budynek przedszkola, znaj-

dujàcy si´ na terenie Osiedla Woj-

skowego, to zaadaptowany na po-

trzeby placówki oÊwiatowej

budynek mieszkalny, w którym wy-

gospodarowano 3 du˝e sale dydak-

tyczne, pomieszczenia biurowe i

kuchni´ z zapleczem.  Wraz z przy-

legajàcym do niego ogrodem usytu-

owany jest na terenie ogrodzonym,

z dala od ulicy i parkingów. Ogród

jest du˝y, przestronny, przygotowa-

ny do zabaw i zaj´ç ruchowych, z

ró˝norodnà roÊlinnoÊcià, wspania∏y-

mi drzewami i krzewami,  które od

2000 roku sadzà absolwenci przed-

szkola.

Trzy grupy liczà ∏àcznie 86 wy-

chowanków.  Czuwa nad nimi 6 na-

uczycieli i 8 pracowników admini-

stracyjno – obs∏ugowych, przyja-

znych dzieciom, otwartych na ich

potrzeby, wspierajàcych dzia∏ania

wychowawcze i edukacyjne rodzi-

ców. Cz´sto organizowane sà uro-

czystoÊci rodzinne. 

W przedstawieniach teatralnych

biorà aktywny udzia∏ nie tylko wy-

chowankowie, ale równie ch´tnie ich

rodzice. Niespodziankà z okazji

Dnia Dziecka by∏a inscenizacja Kop-

ciuszka i Czerwonego Kapturka,

w∏aÊnie  w wykonaniu rodziców.

Placówka realizuje te˝ program Zie-

lone Przedszkole, czyli kilkudniowe

wyjazdy , podczas których starsze

dzieci aktywnie wypoczywajà, do-

skonalà umiej´tnoÊci radzenia sobie

w codziennych sytuacjach, nabywa-

jà nowe doÊwiadczenia,  usamodziel-

niajà si´ i integrujà. Takie pobyty sà

mo˝liwe tylko wówczas, gdy opie-

kunowie doskonale znajà swoich

podopiecznych, a rodzice majà do

nich absolutne zaufanie. 

Nadrz´dnym celem, jaki realizuje

przedszkole, jest wychowanie dzieci

kreatywnych, otwartych na Êwiat i lu-

dzi, ch∏onnych nowej wiedzy. Dzieci

lubiàcych odkrywaç i braç udzia∏ w

dzia∏aniach, które przynoszà radoÊç. 

Wychowawcom i przedszkolakom

z Bia∏obrzegów ˝yczymy sukcesów

i radoÊci w Nowym Roku!

� BW

KOMISJE wybrane

Podczas III sesji Rady
Gminy Niepor´t radni
powołali stałe komisje
oraz ustalili ich zakres
działania i skład
osobowy. Wybrano
tak˝e
Przewodniczàcych
poszczególnych
komisji. 

spodarka nieruchomoÊciami; utrzy-

mywanie i korzystanie z gminnych

obiektów i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci pu-

blicznej; zbiorowe zaopatrzenie

w wod´ i zbiorowe odprowadzanie

Êcieków; komunalne lokale mieszkal-

ne; komunikacja i lokalny transport

zbiorowy;

Komisj´ OÊwiaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w sk∏adzie: GrzeÊkiewicz

Anna, Madej Roman – Przewodni-

czàcy Komisji, Oszczyk Marian,

Rembelski Janusz – Wiceprzewodni-

czàcy Komisji, WiÊniewski Ryszard,

Wojciechowski Andrzej.

Komisja zajmuje si´ sprawami:

oÊwiaty i wychowania, w tym gmin-

nymi placówkami oÊwiaty i wycho-

wania przedszkolnego; gminnymi

instytucjami kultury; kulturà fizycz-

nà, sportem i rekreacjà, w tym tere-

nami rekreacyjnymi i urzàdzeniami

sportowymi; turystykà i wypoczyn-

kiem; wspó∏pracà z organizacjami

pozarzàdowymi oraz podmiotami

zrównanymi z organizacjami poza-

rzàdowymi; promocjà gminy; nada-

waniem honorowego obywatelstwa

Gminy; pomnikami i tablicami pa-

miàtkowymi; wspó∏pracà ze spo-

∏ecznoÊciami lokalnymi i regionalny-

mi innych paƒstw;

Komisj´ Ochrony Ârodowiska,
Zdrowia i Porzàdku Publicznego
w sk∏adzie: GrzeÊkiewicz Anna – Wi-

ceprzewodniczàca Komisji, Kawka

Jaros∏aw, Pisarek Jaros∏aw, So∏tys

Zenobia – Przewodniczàca Komisji.

Do zakresu dzia∏ania Komisji

Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Po-

rzàdku Publicznego nale˝y: ochro-

na Êrodowiska i przyrody oraz gospo-

darka wodna; zieleƒ komunalna;

utrzymanie czystoÊci i porzàdku; go-

spodarka odpadami; zdrowie, w tym

profilaktyka, ochrona i promocja

zdrowia; polityka spo∏eczna, w tym

pomoc spo∏eczna; przeciwdzia∏anie

patologiom (przemocy w rodzinie,

narkomanii i in.); wychowanie

w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏anie alko-

holizmowi; bezpieczeƒstwo i porzà-

dek publiczny; ochrona przeciwpo˝a-

rowa i przeciwpowodziowa; stra˝

gminna;

Komisj´ Zagospodarowania Prze-
strzennego w sk∏adzie: Kaim-Zajàcz-

kowska Katarzyna – Przewodniczà-

ca Komisji, Kamiƒski Krzysztof,

Koperski Jaros∏aw – Wiceprzewodni-

czàcy Komisji, Olechowski Andrzej,

Oszczyk Marian, Pietrucha Piotr,

Rembelski Janusz, Woêniakowski

Eugeniusz.

Do zakresu dzia∏ania Komisji Za-

gospodarowania Przestrzennego na-

le˝à sprawy planowania i zagospo-

darowania przestrzennego, w tym

studium uwarunkowaƒ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

oraz miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego; lokalizacja

inwestycji; nazwy ulic i placów oraz

dróg wewn´trznych.

� J.Joƒska

U
chwa∏à nr III/5/2010 powo∏a-

no Komisj´ Rewizyjnà Rady

Gminy Niepor´t w sk∏adzie:

GrzeÊkiewicz Anna, Koperski Jaro-

s∏aw, Madej Roman, So∏tys Zenobia,

Wojciechowski Andrzej – Przewod-

niczàcy Komisji. 

Uchwa∏à Nr III/7/2010 powo∏ano

sta∏e komisje Rady Gminy Niepor´t: 

Komisj´ Gospodarczà w sk∏adzie:

Kaim-Zajàczkowska Katarzyna, Ka-

miƒski Krzysztof – Przewodniczàcy

Komisji, Kawka Jaros∏aw, Koperski

Jaros∏aw, Madej Roman, Pietrucha

Piotr, Pisarek Jaros∏aw, So∏tys Zeno-

bia, WiÊniewski Ryszard – Wiceprze-

wodniczàcy Komisji, Wojciechowski

Andrzej, Woêniakowski Eugeniusz.

Do zakresu dzia∏ania Komisji Go-

spodarczej nale˝à sprawy pozostajà-

ce w zakresie dzia∏ania Rady Gminy,

m.in: bud˝et, finanse publiczne,

w tym opiniowanie zaciàgania d∏ugo-

terminowych kredytów i po˝yczek;

sprawozdania finansowe oraz spra-

wozdania z wykonania planów finan-

sowych jednostek organizacyjnych;

podatki i op∏aty lokalne, polityka roz-

woju Gminy, w tym polityka inwe-

stycyjna i programy gospodarcze;

sprawy majàtkowe Gminy przekra-

czajàce zakres zwyk∏ego zarzàdu; go-

BIAŁOBRZESKIE przedszkole

KRONIKA POLICYJNA
ARESZT za przest´pstwo o charakterze
seksualnym

Ta historia to przestroga dla wszystkich

m∏odych osób, które poprzez ró˝nego

rodzaju komunikatory i portale spo∏ecz-

noÊciowe szukajà w sieci nowych zna-

jomych, nowych przyjaêni, kolegów,

kole˝anek czy te˝ sympatii.

To tak˝e przestroga dla rodziców

i apel, aby bardziej interesowali si´,

z kim poprzez internet kontaktujà si´

ich pociechy, jakie strony odwiedzajà

i jak wyglàda korespondencja pomi´-

dzy ich dzieçmi a nowo poznanymi

osobami.

14-latka w taki w∏aÊnie sposób pozna-

∏a 20-letniego Mariusza P. Na poczàtku

ich znajomoÊci m´˝czyzna przedstawi∏

si´ za zupe∏nie kogoÊ innego. Po jakimÊ

czasie 20-latek podst´pem nak∏oni∏

dziewczynk´, aby ta przes∏a∏a mu swo-

je zdj´cia o treÊci pornograficznej. Kie-

dy je otrzyma∏ zagrozi∏, ˝e jeÊli 14-lat-

ka nie spe∏ni jego ˝àdaƒ i nie przeka˝e

mu okreÊlonej kwoty pieni´dzy lub ja-

kiÊ wartoÊciowych przedmiotów on

opublikuje jej zdj´cia w internecie.

Przera˝ona ca∏à sytuacjà dziewczynka

opowiedzia∏a o wszystkim swoim rodzi-

com, a ci o sprawie powiadomili policj´.

Policjanci z Niepor´tu zatrzymali 20-lat-

ka na jednym z przystanków autobuso-

wych w Bia∏obrzegach w miejscu,

w którym umówi∏ si´ z dziewczynkà

na przekazanie 500 z∏otych. Pieniàdze

mia∏y byç pozostawione w koszu

na Êmieci. Wraz z Mariuszem P.

na miejscu zatrzymana zosta∏a jego

konkubina 20-letnia Anna B, która do-

skonale wiedzia∏a o ca∏ej sprawie.

Obydwoje us∏yszeli ju˝ prokurator-

skie zarzuty, za pope∏nione przest´p-

stwo grozi im od 6 miesi´cy do 8 lat

wi´zienia. Decyzjà sàdu rejonowego

w Legionowie wielokrotnie notowany

w policyjnych kartotekach za inne

przest´pstwa Mariusz P. zosta∏ tymcza-

sowo aresztowany na 3 miesiàce.

� Kpp w Legionowie

R. Szumiata

Policjanci z Niepor´tu zatrzymali 20-letniego m´˝czyzn´, który
szanta˝ował dziewczynk´ zapoznanà na jednym z portali
społecznoÊciowych. Mariusz P. podst´pem nakłonił 14-latk´
do wykonania i przesłania mu swoich zdj´ç o treÊci pornograficznej.
Po ich otrzymaniu groził, ˝e opublikuje je w internecie, jeÊli
dziewczynka nie spełni jego ˝àdaƒ. Wraz z Mariuszem P. zatrzymana
została tak˝e jego konkubina.
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X I X  F I N A Ł  W O Â P  W  J Ó Z E F O W I E

Tak grała WIELKA ORKIESTRA 
Sukcesem zakoƒczył si´ 19 finał Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy w Gminie
Niepor´t. Pozytywnie nakr´ceni Mieszkaƒcy
zebrali razem 55 tysi´cy złotych,
przy pomocy sztabów szkół w Niepor´cie
(przeszło 24 tys. zł) i Józefowie
(blisko 31 tys. zł)! Z otwartymi sercami
przyłàczyliÊmy si´ do akcji wspierania dzieci
z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi.
Dzi´kujemy wszystkim za datki wrzucane
do puszek wolontariuszy, za udział
w szalonych licytacjach, za stworzenie
wspaniałej atmosfery tego szczególnego
dnia! I zapraszamy ju˝ za rok!!! 
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ÂWIÑTECZNEJ POMOCY w gminie Niepor´t
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W Y D A R Z E N I A

WIGILIA w Porcie Pilawa

W Êrod´ 22 grudnia w Porcie Pilawa, dzi´ki goÊcinnoÊci
Pani Wioletty Âlaziƒskiej, odbyło si´ coroczne spotkanie
wigilijne dla niepełnosprawnych mieszkaƒców Gminy
Niepor´t. 

BETLEJEMSKIE Âwiatło Pokoju
w gminie Niepor´t

POMAGAMY
zwierz´tom
przetrwaç zim´

W niedziel´ (19.12) harcerze z 329 Warszawskiej Dru˝yny
Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie
przekazali wójtowi Maciejowi Mazurowi Betlejemskie
Âwiatło Pokoju.

Sroga grudniowa zima stała si´ powodem zorganizowania w Êwietlicy Szkoły
Podstawowej w Niepor´cie spotkania z leÊniczym, panem Włodzimierzem Gnatowskim.

Podczas dzielenia si´ op∏atkiem nie

mog∏o zabraknàç goÊci i sympaty-

ków Klubu Integracji Spo∏ecznej,

którzy od lat wspierajà jego dzia∏a-

nia. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li:

w imieniu Wójta Gminy Niepor´t

Sekretarz Gminy Barbara Kopciƒ-

ska, ksi´˝a proboszczowie – z para-

fii w Niepor´cie Ksiàdz Jerzy Sieƒ-

kowski, z parafii w Bia∏obrzegach

Ksiàdz Dariusz Skwarski, Honoro-

wy Obywatel Gminy Niepor´t Kry-

styna Malinowska-Lerman oraz Kie-

rownik Gminnego OÊrodka Pomocy

Spo∏ecznej Anna Radlak. Cz∏onko-

wie Klubu wraz z opiekunkami: El˝-

bietà Ró˝aƒskà, Irenà Wieczorek

i Ma∏gorzatà Strze˝ek przywitali

goÊci, a nast´pnie po wspólnej mo-

dlitwie w mi∏ej, Êwiàtecznej atmos-

ferze zebrani ∏amali si´ op∏atkiem

i sk∏adali Êwiàteczne ˝yczenia.

Na stole wigilijnym pojawi∏y si´ tra-

dycyjne potrawy: zupa rybna, bigos,

pierogi z kapustà i grzybami, sma˝o-

ne ryby, Êledzie i ciasta. Cz∏onkowie

Klubu zaÊpiewali tak pi´knie dla go-

Êci kol´dy, ̋ e dostali propozycj´ wy-

st´pu z chórem koÊcielnym. 

˚yczymy spe∏nienia wigilijnych

˝yczeƒ i wielu dobrych chwil w No-

wym 2011 Roku.

� Anita Madej

UroczystoÊç przygotowana zosta∏a

w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie. Harcerze zaprezento-

wali krótki program artystyczny,

odwo∏ujàcy si´ do wartoÊci symbo-

lizowanych przez Âwiat∏o Pokoju.

Koncert pi´knych pieÊni wykona∏

chór z Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym, prowadzony przez Bar-

bar´ Jankowskà. 

Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju jest

symbolem ciep∏a, mi∏oÊci, brater-

stwa, pokoju i nadziei. Jego idea na-

rodzi∏a si´ w Austrii w 1986 roku.

Âwiate∏ko przywieziono tam z Gro-

ty Narodzenia Paƒskiego dla niewi-

domych dzieci. Dwa lata póêniej au-

striaccy skauci po raz pierwszy po-

jechali po ogieƒ do Betlejem, aby

przekazaç go jako symbol skautom

z ca∏ej Europy.

Akcja harcerzy z Izabelina powo-

li staje si´ tradycjà. Po raz pierwszy

zorganizowali uroczystoÊç przekaza-

nia Âwiate∏ka w szkole w Izabelinie

w ubieg∏ym roku. Âwiadkami tego-

rocznego przekazania symbolu mi∏o-

Êci byli ju˝ mieszkaƒcy ca∏ej gminy. 

Âwiat∏o Pokoju, które odebra∏ wójt

Maciej Mazur, trafi∏o do Urz´du

Gminy Niepor´t. 

� BW

GÓRA 
Grosza 2010
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niepor´cie ch´tnie biorà udział
w akcjach charytatywnych. W tym roku szkolnym, jak i w latach
poprzednich, szkoła przyłàczyła si´ do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”.

O
d 23 listopada do 4 grudnia

trwa∏a zbiórka pieni´dzy za-

inicjowana i koordynowa-

na przez wychowawców Êwietlicy

szkolnej. Uda∏o nam si´ uzbieraç

kwot´ 690,23 z∏. Pierwsze miejsce

zaj´∏a klasa 1b, której wychowaw-

czynià jest pani Joanna Zarzycka.

Uczniowie uzbierali 146,12 z∏.

Akcja Góra Grosza organizowa-

na jest przez Fundacj´ „Nasz Dom”

pod honorowym patronatem Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej.

W 2010 roku odby∏a si´ jej 11. edy-

cja. Celem akcji jest zebranie fundu-

szy na pomoc dzieciom wychowujà-

cym si´ poza w∏asnà rodzinà, w tym

na tworzenie i dofinansowanie do-

mów dla dzieci, rodzinnych domów

dziecka, pogotowia rodzinnego czy

rodzin zast´pczych.

Cieszymy si´, ˝e choç w tak sym-

boliczny sposób mo˝emy przyczyniç

si´ do tego, ̋ eby dzieciom w naszym

kraju ˝y∏o si´ lepiej.

� I.Kopka

Przeprowadzi∏ on z dzieçmi ciekawe

zaj´cia na temat: „Pomagamy zwie-

rz´tom przetrwaç zim´”. Na poczàt-

ku leÊniczy opowiedzia∏ dzieciom

o zasadach w∏aÊciwego dokarmiania

zwierzàt podczas zimy.

Przypomnijmy najwa˝niejsze za-
sady:
– Ptakom wywieszamy kawa∏ek s∏o-

niny – czystej, bez soli i przypraw!

Warto przy karmniku zamontowaç

te˝ poide∏ko, a nawet niewielkà

kuwet´ z wodà. 

– Pokarm dla zwierzàt powinien byç

nies∏ony, ale i niezepsuty – nie

wolno wynosiç zwierz´tom, np.

spleÊnia∏ego chleba.

– W przypadku ptaków wodnych,

kaczek albo ∏ab´dzi, rzucana kar-

ma nie powinna przekraczaç po-

trzeb karmionego stadka na jeden

dzieƒ. Pozostajàce w wodzie jej

szczàtki po kilku dniach mogà za-

szkodziç ptakom.

Dzieci mia∏y okazj´ zadawaç leÊni-

czemu pytania i braç udzia∏ w dys-

kusji. Na zakoƒczenie spotkania,

w ramach podzi´kowaƒ, dzieci wr´-

czy∏y goÊciowi prace plastyczne

(mi´dzy innymi narysowane karmni-

ki) oraz wpisa∏y panu leÊniczemu

do specjalnej ksi´gi podzi´kowanie

i z∏o˝y∏y w niej swoje podpisy.

� I. Kopka/M. Modelewska
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W dniu 7 listopada
2010 roku, w Gminnym
OÊrodku Kultury
w Niepor´cie przy ulicy
Dworcowej 9A, miało
miejsce uroczyste
otwarcie przez Wójta
Gminy Niepor´t
i zaproszonych goÊci
stałej ekspozycji
historycznej. 

EKSPOZYCJA historyczna 
w Gminnym OÊrodku Kultury

Z
biory sà eksponowane w specjal-

nie zaadaptowanych pomiesz-

czeniach i na Êcianach galerii wi-

dokowej wie˝y stanicy stra˝ackiej.

Ekspozycja zosta∏a zaprojektowa-

na w sposób pozwalajàcy zwiedzajà-

cym oglàdaç zebrane materia∏y histo-

ryczne, poczàwszy od dokumentowa-

nia wykopalisk archeologicznych np.

bogata dokumentacja fotograficzna po-

szukiwaƒ fundamentów zabudowaƒ

dworu myÊliwskiego króla Jana Kazi-

mierza w Niepor´cie i tu ciekawostka

zlokalizowanych ok. 50 metrów

od miejsca ekspozycji! Wchodzàc co-

raz wy˝ej na wie˝´ mo˝emy podziwiaç

na Êcianach bardzo interesujàcà prezen-

tacj´ reprodukcji starych fotografii

mi´dzywojennego Niepor´tu, na któ-

rych mo˝na odnaleêç miejsca, osoby

i wydarzenia zwiàzane z historià nasze-

go regionu. Ciekawie prezentuje si´ te˝

wykonana r´cznie du˝a kopia mapy

osadnictwa okolic Niepor´tu, z ówcze-

snym nazewnictwem miejscowoÊci.

Dalej oglàdamy pamiàtki militarne

z okresu I wojny Êwiatowej i Bitwy

Warszawskiej 1920 roku. Sà to g∏ów-

nie elementy wyposa˝enia wojskowe-

go m.in. bagnety, manierki, mena˝ki,

kubki okopowe, ∏uski od karabinów

systemu Mausera, Manlichera, Lebela

i Mosina, u˝ywanych przez Wojsko

Polskie w czasie walk o odzyskanie

niepodleg∏oÊci Polski. Ciekawostkà sà

miedziane, pierwszowojenne ∏uski

do rakietnicy, wyprodukowane w bel-

gijskiej Fabrique National d’Armes de

Guerre-Herstal (kod FN). Na pó∏pi´trze

mamy prezentacj´ ekwipunku ˝o∏nie-

rza polskiego z kampanii wrzeÊnio-

wej 1939 roku, obejmujàcego podsta-

wowe wyposa˝enie takie jak m.in. sta-

lowy he∏m, mask´ przeciwgazowà,

strzemiona u∏aƒskie. Pomimo ˝e we

wrzeÊniu 1939 roku na terenie Benia-

minowa i Ryni 20 Dywizja Piechoty

gen. Liszki-Lawicza toczy∏a ci´˝kie

walki o utrzymanie frontu na Narwi,

z tych walk pozosta∏o niestety niewie-

le pamiàtek materialnych. Na uwag´

zas∏uguje fakt przekazania przez jedne-

go z mieszkaƒców Niepor´tu oryginal-

nego, drewnianego ko∏a z okuciami,

prawdopodobnie od polskiej armaty

polowej kalibru 75 milimetrów, wypro-

dukowanej na licencji francuskiego

Schneidera. W czasie wrzeÊniowych

walk Niepor´t, Aleksandrów, Izabelin,

Dàbkowizna stanowi∏y rejon koncen-

tracji polskiej artylerii, wspierajàcej

kontrataki naszych jednostek piechoty

na nadnarwiaƒskie przyczó∏ki zaj´te

przez wojska niemieckie. Walki

na froncie zachodnim, a w∏aÊci-

wie II Korpusu Polskiego gen. Ander-

sa we W∏oszech, reprezentujà pamiàt-

ki przekazane przez rodzin´ Szyper-

ków z Niepor´tu. Sà to m.in.

odznaczenia wojskowe i dokumenty

personalne w´drówki Marcina Szyper-

ka, ˝o∏nierza wrzeÊnia 1939 roku,

przez Zwiàzek Radziecki, Bliski

Wschód do W∏och, gdzie poleg∏ w cza-

sie walk II Korpusu w rejonie Bolonii.

Na antresoli widokowej wie˝y, zosta∏

zaprezentowany najwi´kszy wybór

eksponatów, dotyczàcy walk toczo-

nych na naszych terenach g∏ównie je-

sienià 1944 roku. Ze wzgl´du na fakt,

˝e przez teren gminy Niepor´t, w 1944

roku przechodzi∏y trzy g∏ówne linie

obrony niemieckiej tzw. „mokrego

trójkàta” w wid∏ach Narwi i Wis∏y,

a walki frontowe trwa∏y tu kilka mie-

si´cy pozosta∏oÊci wojennych z tego

okresu jest najwi´cej. Sà to g∏ównie

elementy wyposa˝enia produkcji ra-

dzieckiej, u˝ywanego przez ˝o∏nierzy

Armii Czerwonej i Ludowego Wojska

Polskiego oraz produkcji niemieckiej,

u˝ywanych przez oddzia∏y Wehrmach-

tu i Waffen SS. Mo˝na wi´c oglàdaç

ró˝ne wzory he∏mów, masek przeciw-

gazowych z pojemnikami, skrzynek

amunicyjnych z fragmentami taÊm na-

bojowych stalowych (niemieckich)

i parcianych (radzieckich), ∏opatek woj-

skowych oraz zbiór bagnetów. Sà wysta-

wione dla zwiedzajàcych ró˝ne rodzaje

∏usek artyleryjskich, w zale˝noÊci od ka-

libru armat i ciekawostka pokaêna iloÊç

podków koƒskich, gdy˝ walczàce armie

u˝ywa∏y trakcji konnej do przewozu za-

opatrzenia i rannych! Nie opisywa∏em

w szczegó∏ach eksponatów, aby zach´-

ciç zainteresowanych do zwiedzenia

ekspozycji, którà mo˝na oglàdaç indywi-

dualnie po uzgodnieniu telefonicznym

terminu z GOK, a grupowo nawet z prze-

wodnikiem! Powsta∏y zbiór eksponatów

jest podstawà do organizacji w przysz∏o-

Êci wystaw monotematycznych. Inicjaty-

wa ta daje równie˝ mo˝liwoÊç groma-

dzenia i ekspozycji w jednym miejscu

nielicznych, a zachowanych jeszcze

przez mieszkaƒców pamiàtek historycz-

nych i wzbogacania zasobu naszego lo-

kalnego, gminnego „muzeum”, do cze-

go niniejszym zach´cam. 

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników

Historii Regionu Gminy Niepor´t
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