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MOJE WSPOMNIENIA 
z lat wojny 
w Woli Aleksandra

w skrócie
UWAGA RODZICE!

ZAPISY DO SZKO¸Y PODSTAWOWEJ

IM. B. TOKAJA W NIEPOR¢CIE

Zapisy do klasy 
przedszkolnej
Zapisy odbywaç si´ b´dà
w dniach 20-30 mar-
ca 2012 roku w pokoju
pedagoga szkolnego, w ter-
minach: 
Êrody – godz. 12.00 – 16.00
pozosta∏e dni – godz. 8.00 – 13.00.
Mo˝na si´ tak˝e umówiç indywidualnie pod nr tel.
(22) 774 83 66.
Rodzic przychodzi z dzieckiem, okazuje dowód osobi-
sty, odpis aktu urodzenia dziecka oraz wype∏nia po-
danie.

Zapisy do klasy pierwszej
Zapisy do klasy pierwszej od-
bywaç si´ b´dà w dniach 20
– 30 marca 2012 roku
w pokoju pedagoga szkolnego,
w terminach:

Êrody – godz. 12.00 – 16.00
pozosta∏e dni – godz. 8.00 – 13.00.
Mo˝na si´ tak˝e umówiç indywidualnie pod nr tel.
(22) 774 83 66.
Je˝eli dziecko nie chodzi do naszej klasy przedszkol-
nej, rodzic przychodzi z dzieckiem i okazuje dokumen-
tacj´ – dowód osobisty i odpis aktu urodzenia dziec-
ka oraz wype∏nia podanie.
Przed podj´ciem decyzji o zapisie dziecka do klasy
przedszkolnej czy pierwszej, Rodzice mogà zasi´gnàç opi-
nii psychologa szkolnego (poniedzia∏ki, Êrody) lub psy-
chologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisy do klasy czwartej spor-
towej
Zapisy odbywaç si´ b´dà w se-
kretariacie szko∏y w dniach 20
– 30 marca 2012 roku
w godz. 8.00- 16.00.
Dokumenty wymagane przy zapisie:
– podanie
– dowód osobisty
– odpis aktu urodzenia dziecka
– zaÊwiadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia
dziecka, wydane przez lekarza specjalist´ w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
Kandydat do klasy sportowej musi zaliczyç próby spraw-
noÊci fizycznej, które odb´dà si´ 31 marca (sobota)
o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.

ZAPISY DO SZKO¸Y PODSTAWOWEJ

IM. W. CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szko∏y Podstawowej w Józe-
fowie informuje, ˝e zapisy do klasy
„O” i „I”, zapisy uzupe∏niajàce
do klas od II do VI oraz zapi-
sy do klasy sportowej
na rok szkol-
ny 2012/13
prowadzone b´dà
w dniach:
26 marca 
(poniedzia∏ek) 
o godzinie 17.00,
27 marca (wtorek) 
o godzinie 17.00.
Przy zapisie do klas 0 – VI potrzebny b´dzie dowód
osobisty Rodzica i odpis aktu urodzenia dziecka.
Przy zapisie do klasy sportowej potrzebny b´dzie do-
wód osobisty Rodzica i odpis aktu urodzenia dziecka
oraz specjalistyczne badania lekarskie.
Zapisy prowadzone b´dà równie˝ od 28.03.2012r. w se-
kretariacie szko∏y.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç codziennie
pod numerem telefonu 22 772 30 69 w godzinach
od 7.00 do 16.00.

DZIKA Pla˝a zaprasza
S

pacer po Dzikiej Pla˝y to okazja

do zapoznania si´ z ró˝nymi for-

mami zimowych sportów. Ju˝

od rana pojawiajà si´ paralotnie z kolo-

rowymi spadochronami, z konstrukcjà,

przypominajàcà do z∏udzenia rower, lub

bez. Trenujà m∏odzi sportowcy na bo-

jerach z klubów UKS Pilawa Niepor´t

i YKP Warszawa. Na poczàtku lutego

mieli ostatni trening przed wyjazdem

na regaty Mistrzostw Polski w klasie

minibojer oraz DN junior (14–15 lute-

go) oraz Mistrzostwa Âwiata i Europy

(16-19 lutego) w tych samych klasach.

Nie brakuje te˝ amatorów, stawiajàcych

pierwsze kroki w tej dyscyplinie spor-

tu. W´dkarze, wyposa˝eni w niezb´d-

ny sprz´t, przygotowujà stanowiska

do po∏owu spod lodu i cierpliwie cze-

kajà na „branie”. Im wy˝ej jest s∏oƒce

na niebie, tym te˝ wi´cej ludzi na za-

marzni´tym Zalewie. Je˝d˝à na ∏y˝-

wach, organizujà mecze hokejowe, za-

st´pujàc bramki... dwoma butami, çwi-

czà z kijkami. Mo˝na te˝ po prostu

spacerowaç i przy okazji spotkaç m∏o-

dà par´, która akurat ma sesj´ fotogra-

ficznà na lodzie. Nad bezpieczeƒstwem

wszystkich czuwajà legionowscy ratow-

nicy, poruszajàcy si´ poduszkowcem.

Ale najwi´ksza niespodzianka czeka

w po∏udnie. Na pla˝y pojawia si´ gru-

pa morsów z radzymiƒskiego klubu

„ICEBEAR”. Podczas, gdy wi´kszoÊç

gapiów nie ma ochoty zdjàç czapki

z g∏owy (jest –10oC), oni walczà

z 40 cm lodem, by po chwili wejÊç

do lodowatej wody! Na pomys∏ zimo-

wych kàpieli wpad∏ Mariusz Wilkowski

ze Stowarzyszenia „Radzymiƒskie Fo-

rum”, inicjator i mors z najd∏u˝szym

sta˝em. Klub istnieje od listopada 2011

roku. Radzymiƒska grupa amatorów zi-

mowych kàpieli z tygodnia na tydzieƒ

jest coraz wi´ksza. Niedawno do∏àczy-

∏a do nich tak˝e zaprzyjaêniona grupa

mieszkaƒców z Legionowa („Rodzi-

na Biega”). – Zimowe kàpiele hartujà

organizm i budujà odpornoÊç naszego

organizmu. Dowodem na to niech b´-

dzie fakt, ˝e pomimo kàpieli ˝aden

z morsów od listopada nie zachorowa∏.

Najpierw jednak powinna byç krótka

rozgrzewka, bieg, póêniej çwiczenia

na si∏owni „pod chmurkà”, kilka pom-

pek i przysiadów. Ka˝dy, kto chcia∏by

do∏àczyç, wystarczy by pojawi∏ si´

w niedziel´ na Dzikiej Pla˝y w Niepo-

r´cie o godz. 12.00 z r´cznikiem i w kà-

pielówkach – zach´ca pan Mariusz. 

My te˝ zapraszamy na Dzikà Pla˝´,

gdzie atrakcji nie brakuje i mo˝-

na w pe∏ni doceniç uroki zimy.

� B.Wilk

Po wielu tygodniach
oczekiwania, mamy wreszcie
warunki do uprawiania
sportów zimowych.
Podczas weekendu,
przy pi´knej, mroênej
pogodzie, na Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie roi si´ od osób
spragnionych wypoczynku
i relaksu.



2

W  G M I N I E

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t 
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, tel. (22) 767 04 00

Redaktor naczelny: Beata Wilk 
Druk: Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,

Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie
ISSN 1897-1911

EWÑ
BROSZKIEWICZ
sołtysem
Wólki
Radzymiƒskiej

–– MMaa  PPaannii  ttrroojjee  mmaa∏∏yycchh  ddzziieeccii,,  pprroo--

wwaaddzzii  PPaannii  ffiirrmm´́  ttrraannssppoorrttoowwàà

ii jjeesszzcczzee  zznnaajjdduujjee  cczzaass  nnaa bbyycciiee  ssoo∏∏--

ttyysseemm??

Jestem osobà bardzo czynnà, lubi´

realizowaç konkretne zadania,

a przy dobrej organizacji pracy

mo˝na znaleêç czas na wiele form

aktywnoÊci. Bycie so∏tysem daje du-

˝e mo˝liwoÊci wspó∏pracy z ludêmi,

wp∏ywania na to, jakà nasze ˝ycie

b´dzie mia∏o jakoÊç. Jestem zdania,

˝e w Wólce Radzymiƒskiej du˝o

mo˝na zmieniç, poprawiç, stàd te˝

moja decyzja o kandydowaniu w wy-

borach. 

–– OOdd ddaawwnnaa  jjeesstt  PPaannii  zzwwiiààzzaannaa  zz ttàà

mmiieejjssccoowwooÊÊcciiàà??

W Wólce Radzymiƒskiej mieszkam

od urodzenia. Mam za sobà krótki,

trzyletni epizod pobytu w Warszawie,

wówczas w pe∏ni doceni∏am uroki

mieszkania na wsi.

–– JJeesstt  PPaannii  ssoo∏∏ttyysseemm  jjuu˝̋  bblliisskkoo  rrookk..

JJaakk  oocceenniiaa  PPaannii  tteenn  ookkrreess??

Musia∏am si´ sporo nauczyç, poznaç

tryb za∏atwiania spraw, ale to ju˝

mam za sobà i teraz mog´ skupiç si´

na konkretnych dzia∏aniach. Zale˝y

mi bardzo na zach´ceniu mieszkaƒ-

ców do wi´kszej aktywnoÊci. Z nie-

cierpliwoÊcià czekamy na ukoƒcze-

nie modernizacji budynku OSP. My-

Êl´, ˝e b´dzie tam mo˝liwe

organizowanie spotkaƒ dla miesz-

kaƒców i zaj´ç dla dzieci. Mo˝e to

b´dzie poczàtek so∏eckiej wspólnoty?

–– JJaakkiieeÊÊ  wwii´́kksszzee  oossiiààggnnii´́cciiee  ww ttyymm

cczzaassiiee??

W 2011 roku wyremontowana zosta-

∏a nawierzchnia ulicy Topolowej,

z czego bardzo si´ cieszymy, ponie-

wa˝ zwi´kszy∏o si´ bezpieczeƒstwo

ruchu drogowego. Wprawdzie mu-

sieliÊmy wybieraç miedzy tà inwesty-

cjà a budowà placu zabaw, ale bez-

pieczeƒstwo przewa˝y∏o. A plac za-

baw prawdopodobnie stanie w tym

roku przy szkole. 

–– CCzzyy  WWóóllkkaa  RRaaddzzyymmiiƒƒsskkaa  ttoo  mmiieejj--

ssccoowwooÊÊçç  zz ppeerrssppeekkttyywwaammii??

Na pewno tak, zw∏aszcza gdy sporzà-

dzone zostanà nowe plany zagospo-

darowania przestrzennego, a ju˝

w tym roku b´dà opracowywane.

Mieszkaƒcy czekajà na nie od wielu

lat. Nowe plany stworzà mo˝liwoÊç

rozwoju, nap∏ywu nowych mieszkaƒ-

ców. Wólka Radzymiƒska jest pi´k-

nie po∏o˝ona, wokó∏ sà lasy, nieda-

leko Zalew Zegrzyƒski, jest du˝o

przestrzeni. JesteÊmy nieco odsuni´-

ci od drogi wojewódzkiej, wi´c ruch

i ha∏as nie stanowià problemu. Du-

˝ym atutem jest szko∏a po∏o˝ona

w centrum miejscowoÊci, w której

dzieci nie tylko uczà si´, ale tak˝e

rozwijajà zdolnoÊci artystyczne. Jest

po∏àczenie komunikacyjne ze S∏up-

nem i Legionowem. Brakuje nam tyl-

ko bezpoÊredniego po∏àczenia z Nie-

por´tem, ale i to mo˝e si´ zmieniç,

jeÊli b´dà Êrodki w bud˝ecie gminy

na ten cel. 

–– MMaa  PPaannii  jjaakkiieeÊÊ  pprrooppoozzyyccjjee  ddllaa

mmiieesszzkkaaƒƒccóóww??

Podobajà mi si´ pomys∏y, realizowa-

ne przez innych so∏tysów, a szczegól-

nie wyjazdy do teatru. Wspólnie

z Radà So∏eckà planujemy zorgani-

zowanie i u nas takiego wyjazdu,

mam nadziej´, ˝e mieszkaƒcy zaak-

ceptujà t´ propozycj´. MyÊl´ te˝

o wspólnym sprzàtaniu lasu,

przy drogach okalajàcych Wólk´.

Latem jest tam tyle Êmieci, mo˝na

znaleêç nawet wyrzucone wersalki,

˝e nadleÊnictwo nie radzi sobie

z problemem. W ubieg∏ym roku nie

uda∏o mi si´ zmobilizowaç mieszkaƒ-

ców, mo˝e w tym roku si´ uda. 

–– JJaakk  rroozzwwiiààzzuujjee  PPaannii  pprroobblleemm  pprrzzee--

kkaazzyywwaanniiaa  iinnffoorrmmaaccjjii  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm??

CChhooddzzeenniiee  oodd ddoommuu  ddoo ddoommuu  rraacczzeejj

ooddppaaddaa……

Do tego s∏u˝à oczywiÊcie zebrania

wiejskie, a ponadto ch´tnie korzy-

stam z tablic so∏eckich. Na nich zo-

stawiam informacje i zach´cam

do ich czytania. Korzystajàc teraz

z naszej rozmowy, chcia∏abym prze-

kazaç jeszcze jednà istotnà dla nas

wszystkich informacj´. To raczej za-

ch´ta do udzia∏u w gminnym progra-

mie segregowania odpadów. Segre-

gacja odpadów jest bardzo istotna

dla ochrony Êrodowiska naturalne-

go, a nie wià˝e si´ z dodatkowymi

kosztami. Ja sama mam trzy worki

i moje dwuletnie bliêniaczki wiedzà

ju˝, co gdzie nale˝y wrzucaç. A ju˝

na koniec chcia∏abym przypomnieç,

˝e Gminny OÊrodek Kultury organi-

zuje ró˝norodne zaj´cia dla dzieci,

z których naprawd´ warto korzystaç.

–– DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Rozmowa z...

Pomó˝my ptakom
przetrwaç mroêne dni!

N
a terenie naszej gminy jest

wiele miejsc, gdzie w czasie

silnych mrozów gromadzi si´

ptactwo wodne. W niezamarzni´tych

oczkach wodnych zbierajà si´ g∏ów-

nie kaczki i ∏ab´dzie. Takich miejsc

nad Zalewem Zegrzyƒskim i Kana-

∏em ˚eraƒskim jest kilka. 

Sà to okolice czerpni przy pom-

powniach Regionalnego Zarzàdu

Gospodarki Wodnej lub inne miej-

sca, gdzie bie˝àcy nurt wody nie po-

zwala jej szybko zamarznàç i pokryç

powierzchni lodem. Dlatego kieruje-

my goràcy apel do mieszkaƒców

o dokarmianie ptactwa wodnego

w tych miejscach lub w domowych

karmnikach innego ptactwa. Nale˝y

jednak pami´taç, ˝e dokarmianie

ptactwa pieczywem mo˝e byç powo-

dem groênej dla ich zdrowia choro-

by – kwasicy. Je˝eli ktoÊ posiada

nadmiar karmy, która mo˝e byç

przeznaczona na dokarmianie pta-

ków, to prosimy o kontakt z Urz´-

dem Gminy Niepor´t Dzia∏ Ochro-

ny Ârodowiska i Rolnictwa tel.

(22)767 04 10 lub 767 04 47,

a na pewno zostanie ona wy∏o˝ona

w miejscach, gdzie ptaki majà swo-

je zimowe ostoje.

� B.Wilk

PRZYGOTOWANIA do inwestycji gminnych

W dziale Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych Urz´du Gminy trwajà przygotowania
do gminnych inwestycji.

� Og∏oszony zosta∏ przetarg na rozbu-

dow´ gara˝u Ochotniczej Stra˝y Po-

˝arnej w Kàtach W´gierskich. Po-

wierzchnia zabudowy obejmie 67 m2,

kubatura pomieszczenia liczyç b´-

dzie 357 m3. Gara˝ przeznaczony b´-

dzie dla ∏odzi ratunkowej oraz lekkie-

go wozu bojowego. Termin sk∏ada-

nia ofert up∏ywa 8 marca.

� Og∏oszone zosta∏o zamówienie

na wykonanie przebudowy ulicy Le-

Ênej w Józefowie. Zaplanowane jest

wykonanie nawierzchni z kostki be-

tonowej, w terminie do koƒca czerw-

ca. Termin sk∏adania ofert up∏y-

wa 13 marca.

� Zosta∏ rozstrzygniety przetarg na wy-

kopaliskowe prace archeologiczne

poprzedzajàce budow´ sali sportowej

w Niepor´cie. Wybrana zosta∏a ofer-

ta Pracowni Archeologicznej i Arche-

obotanicznej Arkadiusza Wiktora ze

Skulska z kwotà 24 500 z∏ brutto. Ter-

min realizacji prac terenowych 2 lip-

ca – 31 sierpnia 2012, wykonania

sprawozdania z badaƒ archeologicz-

nych do 1 paêdziernika 2012. � BW

Dzi´ki pomocy mieszkaƒców Stani-

s∏awowa Drugiego, uda∏o si´ urato-

waç ˝ycie cz∏owieka. 9 lutego wie-

czorem dy˝urny Stra˝y Gminnej

otrzyma∏ zg∏oszenie dotyczàce m´˝-

czyzny wo∏ajàcego o pomoc. Wo∏a-

nie dochodzi∏o od strony bagna,

w pobli˝u ulicy ¸àkowej. Po szyb-

kim przybyciu na miejsce stra˝nicy

zastali dwoje mieszkaƒców, którzy

wskazali kierunek, z którego docho-

dzi∏y coraz s∏absze okrzyki. Po krót-

kim poszukiwaniu funkcjonariusze

odnaleêli le˝àcego w Êniegu m´˝czy-

zn´, b´dàcego w∏aÊnie pod wp∏y-

wem alkoholu, bez obuwia, bardzo

zmarzni´tego i os∏abionego.

Przed przybyciem karetki udzielili

mu pomocy przedmedycznej. Lekarz

pogotowia stwierdzi∏ koniecznoÊç

hospitalizacji, ze wzgl´du na skutki

znacznego wych∏odzenia. Jednak

m´˝czyzna kategorycznie odmówi∏

przewiezienia do szpitala. Patrol

Stra˝y Gminnej odwióz∏ go do miej-

sca zamieszkania. Prze˝y∏ prawdo-

podobnie tylko dzi´ki reakcji miesz-

kaƒców – tej nocy termometry

w gminie pokazywa∏y –15oC.

Stra˝ Gminna w Niepor´cie kon-

troluje miejsca, w których mogà

przebywaç osoby bezdomne, reagu-

je te˝ na wszystkie zg∏oszenia o nie-

trzeêwych, le˝àcych na przystan-

kach, chodnikach i ∏awkach. Osoby

te trafiajà do szpitala, do miejsca za-

mieszkania pod opiek´ osoby trzeê-

wej albo do jednostki policji, a˝

do wytrzeêwienia. Osoby trzeêwe,

na w∏asnà proÊb´, przewo˝one sà

do noclegowni. 

Stra˝nicy odwiedzajà te˝ osoby sa-

motne, kalekie, êle sytuowane z py-

taniem, czy nie jest im potrzebna po-

moc. Dzi´ki takiej interwencji

w dniu 6 lutego, jeden z mieszkaƒ-

ców gminy uzyska∏ pomoc z Gmin-

nego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. 

Siarczyste mrozy niosà ze sobà

tak˝e inne niebezpieczeƒstwo. Wie-

le osób dogrzewa si´ dodatkowymi

êród∏ami ciep∏a, których stan tech-

niczny pozostawia wiele do ˝yczenia

i stwarza zagro˝enie po˝arowe. Ape-

lujemy o zachowanie szczególnej

ostro˝noÊci i rozwagi, aby nie dosz∏o

do tragedii. 

Apelujemy do wszystkich, którzy

spotkajà osoby potrzebujàce pomo-

cy, o przekazywanie informacji Stra-

˝y Gminnej tel. (22) 774 87 91,

0 668 116 761 oraz przez ca∏à do-

b´ dy˝urnemu policji – tel. 112

lub 997. � Stra˝ Gminna Niepor´t

Utrzymujàca si´ fala silnych mrozów stwarza bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia
i zdrowia mieszkaƒców. Najcz´Êciej ofiarami niskich temperatur padajà bezdomni
i osoby po spo˝yciu alkoholu.

UWAGA NA MRÓZ!
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Dzia∏ajàc na podsta-

wie art. 35 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomoÊciami (t.j.

Dz. U. z 2010 r. nr 102,

poz. 651 ze zm.) oraz uchwa-

∏y nr XX/8/2012 Rady Gminy

Niepor´t z dnia 2 lutego 2012

roku w sprawie wyra˝enia

zgody na wydzier˝awienie

cz´Êci nieruchomoÊci, po∏o-

˝onej w Niepor´cie przy

ul. PodleÊnej 4, stanowiàcej

cz´Êç dzia∏ki o nr ew. 113/11,

Wójt Gminy Niepor´t podaje

do publicznej wiadomoÊci, ˝e

na tablicy informacyjnej

w Urz´dzie Gminy Niepor´t

pod adresem: 05-126 Niepor´t,

Plac WolnoÊci 1 oraz na stro-

nie internetowej Urz´du Gmi-

ny Niepor´t www.bip.niepo-

ret.pl, na okres 21 dni – to jest

od 8 lutego 2012 r. do 1 mar-

ca 2012 r. zostanie wywieszo-

ny wykaz o przeznaczeniu

do dzier˝awy w drodze prze-

targu pisemnego, na okres

do 25 lat, nieruchomoÊci sta-

nowiàcej w∏asnoÊç Gminy

Niepor´t – oznaczonej jako

cz´Êç dz. nr 113/11 o pow.

ok. 0,5 ha, zabudowanej bu-

dynkiem SP ZOZ, na cele

zwiàzane z udzielaniem przez

podmiot zewn´trzny Êwiad-

czeƒ zdrowotnych w zakresie

udzielanym dotychczas przez

SP ZOZ – na bazie obecnego

obiektu SP ZOZ i rozbudowa-

nego we w∏asnym zakresie

przez operatora zewn´trznego,

z zobowiàzaniem do przej´-

cia/zatrudnienia pracowników

SP ZOZ, przy zachowaniu

uprawnieƒ Gminy do dyspo-

nowania cz´Êcià budynku SP

ZOZ, w której zlokalizowane

sà komunalne lokale mieszkal-

ne (mieszkania zak∏adowe).

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T

Wójt Gminy Niepor´t,
og∏asza pisemny przetarg nie-
ograniczony na dzier˝aw´ cz´-
Êci nieruchomoÊci gruntowej
o pow. ok. 0,25 ha, po∏o˝onej
w Izabelinie przy ul. Szkol-
nej 1, stanowiàcej cz´Êç
dzia∏ki nr 32, zabudowanej
budynkiem szko∏y, na okres
20 lat na cele dzia∏alnoÊci
edukacyjno-opiekuƒczej,
w tym prowadzenie przed-
szkola.

I. Opis przedmiotu dzier˝awy
obj´tego przetargiem;
Cz´Êç nieruchomoÊci gruntowej

o pow. ok. 0,25 ha, po∏o˝onej

w Izabelinie przy ul. Szkolnej 1,

stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy

Niepor´t, oznaczonej jako cz´Êç

dzia∏ki nr 32, dla której Sàd Re-

jonowy w Legionowie prowadzi

KW Nr WA1L/00016015/6, za-

budowanej budynkiem dotych-

czasowej szko∏y podstawowej,

o pow. zabudowy 423,380 m2,

powierzchni u˝ytkowej 575,81 m2,

kubaturze ok. 2050,00 m3. Dzier-

˝awa nie obejmuje cz´Êci budyn-

ku, po∏o˝onego na dzier˝awionej

nieruchomoÊci, stanowiàcej

mieszkaniowy zasób gminy.

Zgodnie z planem zagospodaro-

wania przestrzennego – teren

us∏ug oÊwiaty o symbolu w pla-

nie 4UO. 

Warunki przetargu oraz regula-

min udost´pnione sà w Biulety-

nie Informacji Publicznej Gmi-

ny Niepor´t, a tak˝e w siedzibie

Urz´du Gminy Niepor´t na ta-

blicy og∏oszeƒ oraz w pok. nr 7

(parter).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T

W zwiàzku z porozumieniem za-

wartym przez Wójta Gminy Nie-

por´t ze Starostà Powiatu Legio-

nowskiego oraz podj´ciem

uchwa∏y przez Rad´ Powiatu Le-

gionowskiego, mieszkaƒcy Gmi-

ny Niepor´t (osoby zameldowa-

ne) obj´ci zmianà numerów

porzàdkowych ulicy Jana Kazi-

mierza i ulic bezpoÊrednio z nià

sàsiadujàcych, zostali zwolnieni

z op∏at zwiàzanych z wydaniem

wtórnika dowodu rejestracyjnego

i prawa jazdy w Starostwie Po-

wiatowym w Legionowie. Zwol-

nienie obowiàzuje w okresie

6 miesi´cy. 

Do za∏atwienia sprawy potrzebne

sà: kserokopia prawa jazdy,

otrzymane z gminy zaÊwiadcze-

nie o zmianie numeru porzàdko-

wego, nowy dowód lub zaÊwiad-

czenie o zameldowaniu na pobyt

sta∏y. 

ZWOLNIENIE Z ODPŁATNOÂCI
ZA WYMIAN¢ DOKUMENTÓW, ZWIÑZANÑ
ZE ZMIANÑ NUMERÓW PORZÑDKOWYCH

UWAGA – uleg∏y zmia-
nie terminy sk∏adania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju nap´dowe-
go wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej na 2012 rok
W terminie od 1 lutego 2012 r.
do 29 lutego 2012 r. mo˝na sk∏a-

daç w Urz´dzie Gminy Niepor´t

wniosek o zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju na-

p´dowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej wraz z faktura-

mi VAT (lub ich kopiami) stano-

wiàcymi dowód zakupu oleju nap´-

dowego w okresie od 1 wrze-

Ênia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 

Wszelkie niezb´dne informacje

oraz wniosek mo˝na otrzymaç

w Dziale Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepo-

r´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel.

(22) 767 04 47), lub pobraç ze stro-

ny internetowej www.nieporet.pl

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

PIERWSZA w 2012 roku
sesja Rady Gminy Niepor´t

Pierwsza w 2012 roku sesja
Rady Gminy Niepor´t
odbyła si´ 2 lutego w sali
konferencyjnej Urz´du
Gminy Niepor´t.

P
oczàtek nowego roku by∏ okazjà do pod-

sumowania dzia∏aƒ w minionych 12

miesiàcach. Przewodniczàcy Eugeniusz

Woêniakowski przedstawi∏ sprawozdanie

z pracy Rady Gminy Niepor´t w 2011 roku.

Sprawozdania z∏o˝yli tak˝e przewodniczàcy

poszczególnych komisji Rady Gminy.

Rada Gminy podczas sesji podj´∏a m.in. na-

st´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç uchwa∏ znajduje

si´ w BIP w zak∏adce „Uchwa∏y Rady”):

– uchwa∏à nr XX/1/2012 radni zatwierdzili

roczne plany pracy komisji sta∏ych Rady

Gminy Niepor´t na 2012 rok,

– uchwa∏à nr XX/2/2012 ustalono plan pra-

cy Rady Gminy Niepor´t na 2012 rok,

– uchwa∏à nr XX/3/2012 Rada dokona∏a nie-

zb´dnych zmian w Uchwale Bud˝etowej

na 2012 rok;

– uchwa∏à nr XX/4/2012 zdecydowano

udzieliç z bud˝etu Gminy Niepor´t pomo-

cy finansowej Powiatowi Legionowskiemu

w formie dotacji celowej w wysoko-

Êci 27 000 z∏ z przeznaczeniem na realiza-

cj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych w zakresie

wydawania praw jazdy, dowodów rejestra-

cyjnych, pozwoleƒ czasowych oraz znaków

legalizacyjnych. Udzielenie pomocy finan-

sowej Powiatowi Legionowskiemu z bud˝e-

tu Gminy Niepor´t w wysokoÊci 50 % sza-

cunkowych kosztów wykonania praw jaz-

dy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleƒ

czasowych oraz znaków legalizacyjnych,

zwiàzane jest z wymianà tych dokumentów

przez mieszkaƒców Gminy Niepor´t

w zwiàzku ze zmianà numeracji nierucho-

moÊci po∏o˝onych przy ulicy Jana Kazimie-

rza oraz ulic przyleg∏ych do ul. Jana Kazi-

mierza na terenie Gminy Niepor´t;

– uchwa∏à nr XX/5/2012 ustalono wysoko-

Êci stawek op∏at za zaj´cie 1m2 pasa drogo-

wego dla dróg, których zarzàdcà jest Gmi-

na. Zaproponowane nowe stawki op∏at

za zaj´cie pasa drogowego oraz wprowa-

dzone op∏aty za umieszczenie urzàdzeƒ in-

frastruktury technicznej w pasie drogowym

zosta∏y dostosowane do panujàcych realiów

oraz przepisów;

– uchwa∏à nr XX/7/2012 nadano nazw´

„Asesora” drodze wewn´trznej, po∏o˝onej

we wsi i gminie Niepor´t oznaczonej

w ewid. gruntów jako dzia∏ki ewid. o nr

nr 188/37, 188/32, 188/41, 188/30, 188/29,

188/26, 188/34 i 188/35.

– uchwa∏à nr XX/8/2012 Rada Gminy wy-

razi∏a zgod´ na wydzier˝awienie cz´Êci

nieruchomoÊci, po∏o˝onej w Niepor´cie

przy ulicy PodleÊnej 4, stanowiàcej cz´Êç

dzia∏ki o nr ewid. 113/1. NieruchomoÊç,

na której mieÊci si´ siedziba SPZOZ

w Niepor´cie, oznaczona w ewidencji

gruntów jako dzia∏ka nr 113/11, po∏o˝ona

w Niepor´cie przy ulicy PodleÊnej 4, sta-

nowi w∏asnoÊç Gminy Niepor´t. Cz´Êç nie-

ruchomoÊci obj´ta projektem uchwa∏y

– zabudowana jest budynkiem stanowià-

cym dotychczasowà siedzib´ SPZOZ,

o powierzchni u˝ytkowej 1118,69 m2.

Uchwa∏à Nr XIX/130/2011 z dnia 29 grud-

nia 2011 r., Rada Gminy Niepor´t przyj´-

∏a kierunki dzia∏ania w zakresie dalszej or-

ganizacji udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych na terenie Gminy – zak∏adajàce

wydzier˝awienie majàtku Gminy, w tym

nieruchomoÊci – zewn´trznemu operatoro-

wi oraz likwidacj´ SPZOZ w Niepor´cie

– przy za∏o˝eniu, ˝e dzier˝awa ta wiàzaç

si´ b´dzie z udzielaniem przez podmiot ze-

wn´trzny Êwiadczeƒ zdrowotnych realizo-

wanych dotychczas przez SPZOZ w Nie-

por´cie, na bazie obiektu u˝ytkowanego

obecnie przez ten Zak∏ad i rozbudowane-

go we w∏asnym zakresie przez podmiot ze-

wn´trzny, a tak˝e z przej´ciem pracowni-

ków Zak∏adu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów po-

rzàdku obrad Przewodniczàcy RG zamknà∏

obrady XX sesji Rady Gminy Niepor´t, ˝y-

czàc owocnej pracy w 2012 roku.

� J. Joƒska

Wójt Gminy Niepor´t, 
adres: Urzàd Gminy Niepor´t, 

Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t 
jako Zamawiajàcy zaprasza do składania ofert
w zamówieniu publicznym na

KOMPLEKSOWÑ USŁUG¢ SPRZÑTANIA PŁYWALNI
SPORTOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM, 

w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert: 20.02.2012 r.
do godz.10.00.

Szczegółowe informacje oraz specyfikacj´ 
istotnych warunków zamówienia mo˝na uzyskaç
w Dziale Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych
tel. 022 767 04 05, 767 04 35, 
fax. 22 767-04-41 
lub na stronie internetowej: www.bip.nieporet.pl.

Wójt Gminy Niepor´t 
poszukuje pracowników 

do pracy na stanowisko SPRZEDAWCA BILETÓW.
Od kandydatów wymagane sà:
– umiej´tnoÊç obsługi kasy fiskalnej, 

potwierdzone stosownym dokumentem,
– doÊwiadczenie w pracy na kasie fiskalnej.
Oferty wraz z CV – z udokumentowaniem
kwalifikacji nale˝y składaç osobiÊcie lub pocztà
do dnia 29 lutego 2012 roku w kancelarii 
Urz´du Gminy Niepor´t, 
05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój 9.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
pod numerem telefonu 767-04-24. 

Wójt Gminy Niepor´t 
poszukuje pracownika do pracy

na stanowisko KONSERWATORA
Od kandydata wymagane sà:
– umiej´tnoÊç obsługi urzàdzeƒ znajdujàcych si´

na pływalni, potwierdzone stosownymi
dokumentami,

– doÊwiadczenie w pracy na pływalni.
Oferty wraz z CV – z udokumentowaniem
kwalifikacji nale˝y składaç osobiÊcie lub pocztà
do dnia 29 lutego 2012 roku w kancelarii 
Urz´du Gminy Niepor´t, 
05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój nr 9.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
pod numerem telefonu 767-04-24. 

Wójt Gminy Niepor´t, 
adres: Urzàd Gminy Niepor´t, 

Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t 
jako Zamawiajàcy zaprasza do składania ofert na

ÂWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG
RATOWNICTWA WODNEGO NA PŁYWALNI
SPORTOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM,

w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert: 27.02.2012 r.
do godz.10.00.

Szczegółowe informacje oraz specyfikacj´
istotnych warunków zamówienia mo˝na
uzyskaç w Dziale Inwestycji i Zamówieƒ
Publicznych, tel. 022 767 04 05, 767 04 05,
fax. 22 767-04-41 lub na stronie internetowej:
www.bip.nieporet.pl.

OGŁOSZENIA DOTYCZÑCE PRACY W AQUAPARKU W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
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FERIE z Gminnym
OÊrodkiem Kultury
W tym roku pogoda nie do koƒca dopisała zimowemu
szaleƒstwu, ale nie przeszkodziło nam to w doskonałej zabawie
i kreatywnym sp´dzaniu czasu. Codziennie, przez dwa tygodnie,
dzieci mogły uczestniczyç w ró˝norodnych zaj´ciach
i wykazaç si´ twórczà inwencjà.

W
pierwszym tygodniu ferii od-

wiedzi∏ nas policjant, który

przybli˝y∏ dzieciom zasady

bezpiecznego sp´dzania wolnego czasu.

M∏odzi s∏uchacze wykazali du˝e zain-

teresowanie tematem, pod koniec pre-

lekcji mieli mnóstwo pytaƒ do goÊcia.

˚adna dziedzina sztuki nie mia∏a

przed nami tajemnic. Dzieci z naszej

gminy bardzo licznie i ch´tnie uczest-

niczy∏y w zaj´ciach manualnych.

W tym roku oferta by∏ bardzo boga-

ta: zabawy plastyczne, decoupage, ce-

ramika, filc, malowanie na szkle. Jed-

no wiemy teraz na pewno: nasze dzie-

ci majà mnóstwo wspania∏ych

pomys∏ów i nieograniczonà wyobraê-

ni´, o czym Êwiadczà wykonane pra-

ce. Ich przyk∏adem jest kreacja „Wa-

c∏awy” i „And˝eli” – kukie∏, które po-

wsta∏y w ramach projektu „CoÊ

z niczego”. Pomys∏y w ca∏oÊci by∏y

dzie∏em dzieci, które podczas tego za-

dania wykaza∏y si´ umiej´tnoÊcià

wspó∏pracy w grupie.

Tradycyjnie te˝ pojechaliÊmy do ki-

na. Na seanse by∏o tylu ch´tnych, ˝e

jeden autokar nie sprosta∏ temu zada-

niu. Dzieci obejrza∏y najnowsze hity

– „Alvin i wiewiórki 3” oraz „Kot

w butach”. Zabawa by∏a doskona∏a,

a cytaty z filmu towarzyszy∏y nam

przez ca∏à drog´ powrotnà.

Kolejny blok zaj´ç – kreatywni

i aktywni – to po∏àczenie zabaw lo-

giczno-sprawnoÊciowych, w trakcie

których nasi podopieczni integrowali

si´ i poznawali tajemnice zabaw

z chustà klanza. Du˝e emocje wzbu-

dzi∏y konkurencje sprawnoÊciowe

– najwi´kszy doping zaprezentowa∏a,

o dziwo, ˝eƒska cz´Êç grupy.

Pierwsze aktorskie kroki na scenie

nasze pociechy majà ju˝ z sobà. Teatra-

lia by∏y doskona∏à okazjà do prze∏ama-

nia tremy przed wyst´pami. Dzieci po-

zna∏y techniki warsztatowe u∏atwiajà-

ce im wyst´p przed publicznoÊcià.

W ostatnim dniu ferii zaprosiliÊmy

dzieci i m∏odzie˝ na spektakl „O smo-

ku i królu Leniuchu”, a po spektaklu

by∏o karaoke.

Równie˝ w filiach GOK dzia∏o si´

wiele.

W Beniaminowie dzieci uczestni-

czy∏y w warsztatach ceramicznych,

plastycznych, decoupage’u, kulinar-

nych, twórczej wyobraêni oraz zaba-

wach przy muzyce z u˝yciem chusty

klanza. G∏ównymi atrakcjami by∏ po-

kaz tresury psa policyjnego, bal kar-

nawa∏owy oraz taniec z gwiazdami. 

Z kolei w Stanis∏awowie Drugim

dzieci spe∏nia∏y si´ na zaj´ciach:

z „màkà za pan brat”, bi˝uteria ina-

czej, budowa i animacja lalki teatral-

nej oraz na warsztatach tanecznych.

Na entuzjazm u m∏odych artystów nie

mo˝na by∏o narzekaç.

W filii GOK w Kàtach W´gierskich

cykl feryjnych spotkaƒ rozpocz´∏a

prelekcja policjanta na temat bez-

piecznego wypoczynku. Nast´pne dni

up∏yn´∏y pod znakiem twórczoÊci pla-

stycznej. Dzieci wykonywa∏y prace

ró˝nymi technikami. Z okazji Dnia

Babci i Dziadka – s∏odkie bukiety,

kartki okolicznoÊciowe, ramki zdobio-

ne metodà decoupage. Du˝ym zainte-

resowaniem cieszy∏y si´ równie˝ za-

j´cia „W krainie myde∏ek”, podczas

których dzieci samodzielnie wykony-

wa∏y kolorowe, zapachowe myd∏a.

Ale znalaz∏o si´ te˝ miejsce dla entu-

zjastów warsztatów kulinarnych

– dzieci upiek∏y pyszne ciasto brzo-

skwiniowe z galaretkà, robi∏y owoco-

we szasz∏yki oraz mini pizze. 

Natomiast filia GOK w Zegrzu Po-

∏udniowym zaproponowa∏a m∏odym

uczestnikom „Akcji Zima” m.in. lek-

cje gry na pianinie, warsztaty teatral-

ne, projekcje filmów, jak równie˝ za-

j´cia muzyczno-ruchowe. Na szcze-

gólnà uwag´ zas∏uguje prezentacja

egzotycznych instrumentów perku-

syjnych, poprowadzona przez zawo-

dowego perkusist´. Podczas dwugo-

dzinnych warsztatów uczestnicy po-

znawali histori´ i zastosowanie

poszczególnych instrumentów, a tak-

˝e próbowali swoich si∏ jako muzycy.

� Iwona Kupisiewicz

Filia GOK w Zegrzu Południowym
Filia GOK w Kàtach W´gierskich

GOK  Niepor´t

GOK Niepor´t
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ZIMOWISKO 
w Bukowinie Tatrzaƒskiej

W drugiej połowie
stycznia uczniowie
i absolwenci szkoły

w Józefowie 
wyjechali na obóz

zimowy. 
O tym jak 
wyglàdał 

pobyt 
i w jakie 

obfitował 
atrakcje 

opowiada jego
uczestnik, 

Jakub Szelàg.

T
egoroczne ferie zimowe trwajà-

ce od 14 do 29 stycznia sà ju˝

za nami. Tygodniowy wyjazd

w góry minà∏ w mgnieniu oka! Pogo-

da nas rozpieszcza∏a. WyjechaliÊmy

z Warszawy, gdzie nie by∏o oznak zi-

my, a obudziliÊmy si´ w Zakopanym

zasypanym Êniegiem. 

Na nasz przyjazd góry wystroi∏y si´

w bia∏y puch i przygotowa∏y stoki nar-

ciarskie. Pierwszy dzieƒ sp´dziliÊmy

na rozpakowywaniu walizek w dobrze

nam ju˝ znanym OÊrodku „HAR-

NAÂ” w Bukowinie Tatrzaƒskiej, któ-

ry goÊci∏ nas i tym razem. Odwiedzi-

liÊmy te˝ wypo˝yczalni´ sprz´tu nar-

ciarskiego, gdzie ca∏a nasza kolonia

liczàca 68 dzieci i 10 opiekunów za-

opatrzy∏a si´ w narty lub snowboard

i oczywiÊcie w obowiàzkowe kaski.

Poniewa˝ by∏a to niedziela, wieczorem

poszliÊmy spacerkiem do KoÊcio∏a

NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa

w Bukowinie. Przyjemnie by∏o prze-

mierzyç Ênie˝ne zaspy i porzucaç si´

Ênie˝kami.

Poniedzia∏ek powitaliÊmy wyspani

i po dobrym Êniadaniu gotowi byliÊmy

na spotkanie z naszymi instruktorami:

p. Ma∏gosià, p. KrzyÊkiem, p. Piotrem

i p. Micha∏em. I zacz´∏o si´ nasze sza-

leƒstwo na stoku. Grupa zaawansowa-

nych narciarzy i snowboardzistów

jeêdzi∏a na stoku w Bukowinie Ta-

trzaƒskiej, a pozostali na stoku

Pod Nosalem. Tam niektórzy stawia-

li swoje pierwsze kroki i poznawali

sekrety sportów zimowych.

Kolejne dni wype∏nia∏o nam „bia∏e

szaleƒstwo”. JeêdziliÊmy a˝ do zmroku

na stoku w Czarnej Górze, gdzie wszyscy

nas ju˝ rozpoznawali dzi´ki odblaskowym

kamizelkom. Niestrudzony Pan Piotr

uczy∏ jeêdziç p∏ugiem na nartach, trzymaç

si´ ràczki orczyka i siadaç na wyciàg

krzese∏kowy, bardziej zaawansowanych

narciarzy „m´czy∏a” i doszkala∏a Pani

Ma∏gosia. Pan Krzysztof wprowadza∏

swojà grup´ w tajniki utrzymywania si´

i skr´cania na desce snowboardowej, a ci

którzy to poj´li szlifowali jazd´

pod okiem Pana Micha∏a. W przerwach

mi´dzy kolejnymi zjazdami posilaliÊmy

si´ energetycznà czekoladà na goràco

i frytkami. O straw´ duchowà zadba∏ nasz

Ksiàdz Proboszcz Piotr Âliwka i to dzi´ki

niemu mogliÊmy uczestniczyç w mszach

Êwi´tych, odprawionych specjalnie dla

naszej grupy w oÊrodku „HarnaÊ”. 

Sobota, czyli ostatni dzieƒ zimowiska

to czas odpoczynku od stoków i czas

na kàpiel w basenach Aquaparku w Za-

kopanym. W pe∏ni czyÊci i wypocz´ci

zwiedzaliÊmy s∏awne Krupówki, gdzie

poszukiwaliÊmy ciekawych pamiàtek.

W programie zimowiska znalaz∏ si´ te˝

czas na dyskotek´, wspólne zabawy

i konkurs tenisa sto∏owego. Nie mog∏o

te˝ zabraknàç konkursu czystoÊci. Uro-

czyste wr´czenie nagród i pamiàtkowych

poduszek zakoƒczy∏o nasz mi∏y pobyt

na zimowisku w Bukowinie Tatrzaƒskiej. 

Nasi niestrudzeni opiekunowie:

p. Agnieszka Powa∏a, Ks. Piotr Âliwka,

p. Janina Lengiewicz, p. Wioletta Kun-

kel, p. Katarzyna S∏omiƒska, p. Moni-

ka Modelewska-MaÊlanka, p. Micha∏

Lengiewicz, p. Izabela Szelàg i p. Pawe∏

Korzeniewski pomagali nam pokony-

waç trudnoÊci na stokach i dbali o na-

sze potrzeby. Bardzo dzi´kujemy rów-

nie˝ naszym pomocnikom – Paulinie

Wilgos, Paw∏owi Go∏´biewskiemu oraz

Mariuszowi Ma∏eckiemu. Za to wszyst-

ko bardzo im dzi´kujemy.

Dzi´kujemy tak˝e wszystkim sponso-

rom tegorocznego zimowiska:

– wszystkim darczyƒcom i wolontariu-

szom Zespo∏u CARITAS Parafii

za ufundowanie pobytu dla 14 dzieci

z rodzin znajdujàcych si´ w trudnej

sytuacji materialnej,

– Wójtowi Gminy Niepor´t,

– paƒstwu Miros∏awie i Adamowi Ser-

wiƒskim,

– Prezesom firmy GRODNO S.A.

w Micha∏owie-Grabinie,

– Prezesom Firmy DONA FINE CHE-

MICALS w Józefowie,

– Pani Prezes Banku Spó∏dzielczego

w Legionowie

– Prezesowi Firmy CEMHURT– War-

szawa,

– w∏aÊcicielom firmy KRIS.

OÊnie˝onym stokom mówimy do zo-

baczenia za rok.

� Uczestnik zimowiska

Jakub Szelàg
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ÂLADAMI 
II wojny Êwiatowej
M

∏odzie˝ uczestniczy∏a w wy-

k∏adzie na temat dziejów

wi´zienia, przygotowanym

przez panià przewodnik, El˝biet´

Detko, jak równie˝ wys∏ucha∏a nagraƒ

grypsów. Zwiedzi∏a cele, w których

przetrzymywani byli i katowani wi´ê-

niowie, obejrza∏a sta∏à wystaw´ i kar-

totek´ zatrzymanych. Przed budyn-

kiem Muzeum uczniowie zatrzymali

si´ przy Pomniku Drzewa Pawiackie-

go – kopii s∏ynnego wiàzu, Êwiadka

historii – na którym rodziny ofiar

od 1945 r. umieszcza∏y tabliczki epi-

tafijne.

Pani przewodnik pokaza∏a równie˝

obszar stolicy, jaki by∏ wyznaczony

na getto, w którym do 1943 r. prze-

bywali ˚ydzi oraz miejsce, skàd byli

wywo˝eni pociàgami do obozów kon-

centracyjnych.

Kolejnym przystankiem, podczas

którego klasy trzecie odnalaz∏y Êla-

dy II wojny Êwiatowej, by∏a siedziba

gestapo w al. Szucha, a nast´pnie Mu-

zeum Powstania Warszawskiego. 

W budynku przy ul. Grzybowskiej

m∏odzie˝ mog∏a obejrzeç eksponaty

militarne, dowiedzieç si´ o ˝yciu co-

dziennym ludnoÊci cywilnej, a co naj-

wa˝niejsze, s∏uchajàc odg∏osów spa-

dajàcych bomb, mog∏a poczuç atmos-

fer´ powstaƒczej Warszawy.

W Sercu Muzeum, stalowym mo-

numencie, przechodzàcym przez

wszystkie kondygnacje budynku, mo-

g∏a us∏yszeç odg∏osy pochodzàce z 63

dni powstania. Podà˝ajàc kana∏ami,

mog∏a doÊwiadczyç wra˝eƒ i emocji,

jakie towarzyszy∏y ludziom podczas

ucieczki. Oglàdajàc filmy i s∏uchajàc

nagranych relacji osób, które prze˝y-

∏y II wojn´ Êwiatowà, uczniowie zy-

skali pe∏en obraz tego, co dzia∏o si´

w czasie okupacji.

By wiedza zbyt szybko „nie uciek∏a

z g∏owy”, przewodnicy dbali o to, by

wiadomoÊci powtarzaç i zach´cali

do pobierania kartek z powstaƒczym

kalendarium.

Pobyt w Muzeum wyzwoli∏ we

wszystkich uczestnikach niezapo-

mniane prze˝ycia, wzbudzi∏ zadum´,

a jednoczeÊnie uÊwiadomi∏, ̋ e mamy

szcz´Êcie, bo jesteÊmy wolnymi ludê-

mi i ˝yjemy w wolnym kraju. 

� I. P. Kutra

To była prawdziwa lekcja historii, mimo ˝e została
przeprowadzona poza szkołà. 1 lutego
klasy III a i III b z gimnazjum, wraz z wychowawcami
i nauczycielkà historii, Marzenà Mudà, miały okazj´
zwiedzaç wi´zienie Êledcze, poło˝one w samym
centrum Warszawy, zwane popularnie Pawiakiem.

Trzej uczniowie klasy sportowej o profilu piłka siatkowa
z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, na co dzieƒ
reprezentujàcy Uczniowski Klub Sportowy „D´bina”,
trenowali w styczniu na zimowym obozie sportowym
razem z siatkarzami MOS WOLA.

MiłoÊnicy talentu Stanisławy
Celiƒskiej i Lucyny Malec mieli
okazj´ spotkaç si´
z aktorkami w „Cafe Gara˝”
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie. 

ZIMOWY trening z MOS WOLA
Nasi zawodnicy przebywali na obozie

sportowym siatkarzy rocznika 1995-

1996 w miejscowoÊci Rajgród,

w oÊrodku wypoczynkowym „Knieja”,

na zaproszenie Pana Krzysztofa Felcza-

ka, dyrektora MOS Wola Warszawa.

Jest to jeden z najlepszych klubów m∏o-

dzie˝owych w Polsce, w którym rozwi-

ja∏y si´ talenty takich siatkarzy, jak

m.in. Arkadiusza Go∏asia, Zbigniewa

Bartmana, Fabiana Drzyzgi. Zawodni-

cy UKS „D´bina” po ukoƒczeniu gim-

nazjum majà ogromne szanse na repre-

zentowanie MOS Wola Warszawa

w sezonie sportowym 2012/2013.

– Bardzo si´ ciesz´, i˝ moi siatkarze ko-

lejny raz (pierwszy raz na obozie let-

nim w 2011 roku) w d∏u˝szym wymia-

rze czasu mogli trenowaç ze swoimi ró-

wieÊnikami z MOS Wola Warszawa.

Jest to dla nich ogromne wyró˝nienie,

ale przede wszystkim mo˝liwoÊç zdo-

bywania kolejnych umiej´tnoÊci i do-

Êwiadczeƒ siatkarskich – stwierdzi∏

trener Dariusz PieÊniak.

Uczestnicy obozu to:

• Kamil Marzec, rocznik 1996,

wzrost 192 cm, pozycja na boisku:

przyjmujàcy, 

• Micha∏ Mielnik, rocznik 1996,

wzrost 187 cm, pozycja na boisku:

atakujàcy/przyjmujàcy,

• Adrian Piórkowski, rocznik 1996,

wzrost 194 cm, pozycja na boisku:

rozgrywajàcy.

� UKS „D´bina”

SPOTKANIE
z „Glorià 
i Grace„
Obie panie nawiàza∏y bli˝szà wspó∏-

prac´ pracujàc nad spektaklem „Gra-

ce i Gloria”, który zosta∏ przygoto-

wany z okazji jubileuszu Stanis∏awy

Celiƒskiej. Cz´Êç goÊci mia∏a ju˝

okazj´ obejrzeç spektakl w Teatrze

Kwadrat. Tematyka przedstawienia

dotykajàca trudnych tematów prze-

mijania i staroÊci, sta∏a si´ punktem

wyjÊcia do o˝ywionej rozmowy

z aktorkami. Panie opowiada∏y

o trudnych poczàtkach i rozwoju ka-

riery, o specyfice pracy aktorskiej.

Przytacza∏y równie˝ anegdoty zwià-

zane z wykonywanà profesjà. Wie-

my, ˝e zawód aktora do ∏atwych nie

nale˝y, ale paradoksalnie niesie ze

sobà wiele satysfakcji. Praca ta daje

mo˝liwoÊç wyra˝ania skrajnych

emocji, kreowania innej rzeczywi-

stoÊci, budowania skomplikowanych

postaci i zaskakujàcych sytuacji.

Obie panie niestrudzenie opowiada-

∏y na zadawane pytania dotyczàce

nie tylko zawodu, ale równie˝ in-

nych sfer ˝ycia. Blisko dwugodzin-

ne spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspól-

nà, mo˝na powiedzieç „rodzinnà”

fotografià.

� I. Jacyna

Wolontariusze oraz
najbardziej aktywni
na rzecz WOÂP
w Niepor´cie,
w podzi´kowaniu
za zaanga˝owanie
podczas XX finału,
pod opiekà pana Tomasza
Zalewskiego wzi´li udział
w rajdzie jeepami
do Twierdzy Modlin.

Rajd zosta∏ zorganizowany przez Sto-

warzyszenie Mi∏oÊników Aktywnego

Sp´dzania Czasu Szanta 4x4 z Zegrza

Po∏udniowego. 

Kawalkada kilku tysi´cy koni me-

chanicznych, wraz z grupà uczniów

z ró˝nych szkó∏ powiatu legionow-

skiego na pok∏adach, przejecha∏a

z Zegrza do Modlina w poszukiwaniu

wra˝eƒ wokó∏ Twierdzy. W przerwie

rajdu, aby och∏onàç po jeêdzie w te-

renie, mi∏oÊnicy czterech kó∏ek zorga-

nizowali uczestnikom zwiedzanie hi-

storycznych zabudowaƒ oraz ognisko,

aby ogrzaç si´ i pokrzepiç kie∏baska-

mi. Pogoda za szybami samochodów

by∏a urzekajàca, po wyjÊciu z aut nie

by∏o ju˝ tak s∏odko. Jednak˝e poziom

adrenaliny, który rozgrzewa∏ uczest-

ników od wewnàtrz, nie pozwoli∏ by

mróz popsu∏ Êwietnà zabaw´.

Dla niektórych pierwszy w ˝yciu

rajd po „wertepach” by∏ nie lada wy-

zwaniem i sprawdzianem wytrwa∏oÊci

w ekstremalnych, doÊç trz´sàcych

warunkach. 

Ogromne podzi´kowania dla paƒstwa

Moniki i Krzysztofa Jeziak z tawerny

Szanta Cafe za zorganizowanie tej fan-

tastycznej przygody. Dla uczniów SP

w Niepor´cie by∏o to niezapomniane

zakoƒczenie ferii zimowych.

� Dzielni i wdzi´czni uczniowie

SERCEM za serce w „4x4”
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W jesienne popołudnie zeszłego roku umówiłem si´ 
z Panem Tadeuszem Stodulskim – rocznik 1929,
od urodzenia mieszkaƒcem Woli Aleksandra, na historyczne
wspomnienia. 

K
ilka miesi´cy wczeÊniej spotka∏em si´

z Panem Tadeuszem i powiedzia∏ mi,

˝e przez d∏u˝szy okres czasu by∏

Êwiadkiem pobytu wojsk niemieckich w 1944

roku na terenie Woli Aleksandra, a by∏ to czas

wojenny, gdy okolice te sta∏y si´ g∏´bokim

zapleczem dla jednostek IV Korpusu Pancer-

nego Waffen SS. Rozmow´ rozpocz´liÊmy

od wspomnieƒ zwiàzanych z wrzeÊniem 1939

roku, gdy wybuch∏a II wojna Êwiatowa i li-

czàca wtedy oko∏o 30 gospodarstw Wola

Aleksandra, jak wiele polskich wiosek zosta-

∏a ogarni´ta wojennà zawieruchà. Pan Tade-

usz zapami´ta∏, ˝e w jeden z wrzeÊniowych

dni pas∏ krowy i przyglàda∏ si´ lecàcemu sa-

molotowi. Oglàdajàc samolot us∏ysza∏ dziw-

ne odg∏osy, coÊ jak trzaski w pobliskich za-

roÊlach i lesie, tak jakby ktoÊ tam ∏ama∏ ga-

∏´zie. Nagle zorientowa∏ si´, ˝e jest

ostrzeliwany i natychmiast skry∏ si´ w bruê-

dzie najbli˝szego kartofliska. Na szcz´Êcie

nie zosta∏ ranny, a i krowy te˝ nie ucierpia-

∏y od ostrza∏u niemieckich „rycerzy prze-

stworzy”. Walk w 1939 roku na terenie Wo-

li Aleksandra nie by∏o, a i Niemcy po wkro-

czeniu nie korzystali cz´sto z wàskiej,

piaszczystej, czterometrowej drogi prowadzà-

cej przez wieÊ (obecnie ulica Wolska) wybie-

rajàc przejazd utwardzonà tzw. bità drogà ja-

kà by∏a ulica Stru˝aƒska. Zupe∏nie inaczej

przedstawia∏a si´ sytuacja latem 1944 roku.

Pod koniec lipca 1944 roku z okolicy zupe∏-

nie znikn´∏y oddzia∏y niemieckie. Ludzie za-

cz´li mówiç, ˝e Ruskie sà ju˝ w Radzyminie

i Niemcy uciekajà, a wyzwolenie bliskie.

Mia∏o o tym Êwiadczyç opuszczenie przez hi-

tlerowców w du˝ym poÊpiechu i bez ewaku-

acji du˝ych magazynów przy ul. Warszaw-

skiej (obecne CSP w Legionowie). Pan Ta-

deusz, skuszony du˝à iloÊcià wszelakiego

dobra w tych magazynach, postanowi∏ wy-

braç si´ tam osobiÊcie, choç wydawa∏o si´ to

bardzo niebezpieczne w tym niepewnym cza-

sie. Gdy dotar∏ na miejsce widok nie by∏ za-

ch´cajàcy, bo w bramie obok pustej budki

wartowniczej le˝a∏ zastrzelony cywil. Na te-

renie magazynów by∏o ju˝ sporo ludzi, jed-

ni wywozili niemieckie metalowe szafy, lu-

stra, inni produkty spo˝ywcze, màk´ razowà,

cukier, papierosy. Pan Tadeusz wybra∏ dla

siebie dwa pojemniki sztucznego miodu i ru-

szy∏ w drog´ powrotnà. Niestety, niespodzie-

wanie wyjecha∏ na niego uzbrojony patrol

konny w du˝ych czapach, mo˝e to byli Ko-

zacy, mo˝e W´grzy, tego nie pami´ta ju˝ do-

k∏adnie. Spotkanie zakoƒczy∏o szcz´Êliwie,

ale zabrano mu jeden pojemnik miodu. Po-

stanowi∏ wi´c ukryç drugi w zbo˝u ko∏o go-

spodarstwa Baƒkowskich i ponownie iÊç

do magazynów po nast´pny pojemnik mio-

du. Gdy wróci∏ okaza∏o si´, ˝e ju˝ ktoÊ „za-

opiekowa∏” si´ jego zdobyczà i do domu po-

wróci∏ tylko z jednym pojemnikiem, nie ry-

zykujàc powrotu do magazynów ze wzgl´du

na zapadajàcy zmrok. Jeszcze przez kilka dni

chodzi∏ do magazynów po produkty, na ram-

pie kolejowej przy Kanale Bródnowskim sta-

∏y wagony pe∏ne ró˝nego wyposa˝enia,

w tym wojennego, nawet broni i amunicji.

Jednak Niemcy powrócili i obsadzili maga-

zyny wojskiem co spowodowa∏o, ̋ e okolicz-

na ludnoÊç zakopywa∏a dobro zabrane z ma-

gazynów, bojàc si´ represji niemieckich.

W sierpniu 1944 roku rozpoczà∏ si´ gwa∏tow-

ny nap∏yw oddzia∏ów niemieckich do pobli-

skich miejscowoÊci: Józefowa, Woli Alek-

sandra, Stanis∏awowa Drugiego. W Warsza-

wie trwa∏o powstanie, widaç by∏o w nocy

∏un´ p∏onàcego miasta i spadajàce na ziemi´

kawa∏ki spalonego papieru, który po dotkni´-

ciu rozpada∏ si´ w py∏. Mój rozmówca wi-

dzia∏ na ulicy Warszawskiej d∏ugà kolumn´

pojazdów niemieckich, jadàcych z Zegrza

w kierunku Jab∏onny. W Stanis∏awowie Dru-

gim w rejonie obecnego Gminnego Domu

Kultury rozwin´∏a stanowiska bateria nie-

mieckiej artylerii polowej, a dalej w kierun-

ku Grudzi by∏y stanowiska niemieckich ci´˝-

kich wyrzutni rakietowych (Raketenwerfer).

Ponadto Niemcy przy pomocy ludnoÊci miej-

scowej i przej´tej z Warszawy rozpocz´li ma-

sowe kopanie okopów strzeleckich i g∏´bo-

kich stanowisk dla pojazdów, bunkrów. Pan

Tadeusz pami´ta, ̋ e do kopania okopów bra-

ni byli m´˝czyêni i m∏odzi ch∏opcy m.in.

z Niepor´tu, Ryni, Siwka, Borek i innych wsi.

Jak wspomina∏ w Woli Aleksandra i w obr´-

bie ich gospodarstwa stacjonowali ˝o∏nierze

z oddzia∏ów 3 Dywizji Pancernej SS „Toten-

kopf”. Wyglàdali groênie, wsz´dzie na ich

mundurach widoczne by∏y trupie czaszki. Za-

pami´ta∏ jednego z esesmanów narodowoÊci

ukraiƒskiej, Paula, który zna∏ dobrze j´zyk

polski i s∏u˝y∏ jako t∏umacz, a ponadto wy-

znacza∏ grupy m´˝czyzn do kopania okopów

i cz´sto przychodzi∏ po starszego brata Pana

Tadeusza, Stanis∏awa, którego te˝ zabiera∏

na kopanie. Pan Tadeusz tylko raz wtedy zo-

sta∏ zabrany do kopania okopów w lesie nie-

por´ckim razem z oÊmioma innymi miesz-

kaƒcami. Na miejsce kopania szli eskortowa-

ni przez trzech esesmanów, uzbrojonych

w pistolety i karabin. W pewnym momencie

zobaczyli jakiegoÊ cz∏owieka, który szed∏

drogà i na ich widok zaczà∏ uciekaç. Jeden

z Niemców wyjà∏ pistolet i zaczà∏ strzelaç …

ale w powietrze. Uciekinier co chwila pada∏

na ziemi´ i podnosi∏ si´ uciekajàc, ale eses-

mani tylko si´ Êmiali, jak twierdzi Pan Sto-

dulski, gdyby celowali i strzelili do niego

z d∏ugiego karabinu (Mausera) nie mia∏by

szans na prze˝ycie. W czasie kopania oko-

pów Pan Tadeusz pierwszy raz zapali∏ papie-

rosa, gdy˝ esesmani stosowali zasad´ – jak

si´ pali to mo˝na odpoczywaç i nawet cz´-

stowali papierosami. Sta∏a tam kuchnia po-

lowa, w której na obiad dosta∏ gulasz. Spo-

tka∏ tam te˝ znajomà dziewczyn´ pochodze-

nia ˝ydowskiego (wczeÊniej ukrywa∏a si´

w Niepor´cie na Ma∏o∏´ce), Flintówn´, któ-

ra obiera∏a ziemniaki i my∏a naczynia, ona te˝

go pozna∏a i mocno si´ zarumieni∏a w oba-

wie, ˝e jà rozpozna, ale on nie odezwa∏ si´

do niej rozumiejàc zaistnia∏à sytuacj´. Póê-

niej stara∏ si´ unikaç zabierania na okopy,

udajàc chorego, ale raz ponownie trafi∏

do grupy kopiàcej g∏´bokie stanowiska dla

samochodów i gdy pilnujàcy ich Niemiec od-

dali∏ si´ po szpadle, uciek∏ do domu. Pod ko-

niec sierpnia 1944 roku do Woli Aleksandra

i okolic nap∏ywa∏o coraz wi´cej oddzia∏ów

niemieckich, w obejÊciach sta∏y kuchnie po-

lowe, Ukrainki pra∏y ˝o∏nierzom mundury

i pomaga∏y przy kuchniach. ˚o∏nierze spali

w bunkrach i obejÊciach gospodarskich.

Pewnego razu, jak wspomina∏, przyjechali

oficerowie (mieli srebrne i z∏ote naszywki

na pagonach) na przeglàd oddzia∏ów i Pan

Tadeusz widzia∏ jak sk∏adano im meldunki.

Co ciekawe, przyjechali nietypowym samo-

chodem w wersji p∏ywajàcej (KdF typ 166

Schwimmwagen). Kierowca objaÊni∏ m∏ode-

mu Stodulskiemu zasady dzia∏ania samocho-

du, w tym zamocowanej z ty∏u pojazdu,

opuszczanej w wodzie Êruby nap´dowej. Pan

Tadeusz cz´sto rozmawia∏ z dwoma esesma-

nami, którzy dobrze mówili po polsku, jeden

nazywa∏ si´ Lemke i pochodzi∏ z Kutna,

a drugi Kurt by∏ z Poznania. Opowiadali mu

swoje prze˝ycia frontowe z walk na froncie

wschodnim. Byli to prawdopodobnie folks-

dojcze, ale bardzo zmotywowani ideologicz-

nie, bo jak zapami´ta∏ Pan Stodulski, by∏ wte-

dy rok 1944, a Lemke twierdzi∏, ˝e Niemcy

b´dà mieli wkrótce cudownà broƒ (Wunder-

waffe), która spowoduje, ˝e ponownie dojdà

do Moskwy. Pan Stodulski pami´ta, ˝e by∏

raz du˝y huk, gdy jeden z esesmanów wy-

strzeli∏ na polu z granatnika przeciwpancer-

nego tzw. pi´Êci pancernej (Pancerfaust). Po-

nadto b´dàc na podwórku zauwa˝y∏, jak

przez pola jedzie jakiÊ dziwny pojazd wznie-

cajàc tumany kurzu. Esesman, który kierowa∏

pojazdem jecha∏ bardzo ostro w poprzek

przez bruzdy pól i zbli˝a∏ si´ do zabudowaƒ,

wtedy mój rozmówca spostrzeg∏, ˝e wyglà-

da on z przodu jak motor, ale z ty∏u mia∏ gà-

sienice, które ha∏asowa∏y przy pokonywaniu

przeszkód terenowych. Do tej pory myÊla∏, ̋ e

ten pojazd Niemcy zdobyli na Rosjanach

z dostaw alianckich, ale mu wyt∏umaczy∏em,

˝e by∏ to pojazd niemieckiej konstrukcji ty-

pu Sdkfz 2 Kattenkard firmy NSU (patrz

zdj´cie). Coraz cz´Êciej s∏ychaç by∏o kano-

nad´ zbli˝ajàcego si´ od wschodu frontu i co-

raz cz´Êciej na niebie pojawia∏y si´ radziec-

kie samoloty. Gdy Pan Tadeusz szed∏ z Jó-

zefowa, niespodziewanie nadlecia∏ radziecki

samolot i zaczà∏ ostrzeliwaç i bombardowaç

okolic´. Niedaleko sta∏o szeÊç niemieckich

samochodów ci´˝arowych, os∏anianych przez

armat´ przeciwlotniczà, z której obs∏uga

strzela∏a do samolotu. Pan Stodulski skry∏ si´

niedaleko w zag∏´bieniu i obserwowa∏ ca∏e

zdarzenie, pami´ta, ˝e zosta∏ trafiony w ple-

cy kawa∏kiem wyrwanej darni i myÊla∏, ̋ e zo-

sta∏ ranny, ale to by∏a tylko ziemia. Samolot

odlecia∏, a na niego patrzy∏ si´ z góry zdumio-

ny Niemiec z obs∏ugi dzia∏a przeciwlotnicze-

go. Raz idàc z kolegà zostali zatrzymani przez

patrol ˝andarmerii wojskowej (Feldgendar-

merie) do rewizji jako „partizanen” i mój roz-

mówca w szybki sposób, przecinajàc kieszeƒ

spodni pozby∏ si´ posiadanego scyzoryka, bo

sytuacja by∏a bardzo niebezpieczna. Jeden

z ˝andarmów i tak wyjà∏ pistolet i zaczà∏

strzelaç nad ich g∏owami, bardzo si´ wtedy

ba∏ o swoje ˝ycie. Pierwsze wysiedlenie

mieszkaƒców Woli Aleksandra nastàpi∏o

po koniec wrzeÊnia 1944 do pobliskich ¸ajsk,

ale mieszkaƒcy wrócili do domów. Drugie

mia∏o miejsce w kierunku Wieliszewa i tam

Pan Stodulski zosta∏ zabrany do kopania oko-

pów w rejonie Narwi, a póêniej kopa∏ okopy

na terenie Prus Wschodnich, a˝ do wyzwole-

nia na wiosn´ 1945 roku. Do Woli Aleksan-

dra powróci∏ w lipcu 1945 roku. WieÊ by∏a

ca∏kowicie zniszczona, domy zburzone nawet

studnie zasypane, ludzie mieszkali w ocala-

∏ych piwnicach, ziemiankach, poniemieckich

bunkrach (niektóre mia∏y pod∏ogi i Êciany sza-

lowane, lustro, piecyk). Pola by∏y przekopa-

ne okopami, zaminowane, wsz´dzie pe∏no

niewypa∏ów, le˝àce zw∏oki ˝o∏nierzy, g∏ów-

nie niemieckich, rozbity sprz´t wojskowy. Za-

pami´ta∏ dwa du˝e cmentarze ˝o∏nierzy ra-

dzieckich, przy ulicy Stru˝aƒskiej przed Le-

gionowem i drugi przed Czarnà Strugà.

Powoli nast´powa∏a odbudowa ze zniszczeƒ,

g∏ównie dzi´ki po˝yczkom na materia∏y bu-

dowlane.

Pragn´ podzi´kowaç Panu Tadeuszowi

Stodulskiemu za przesz∏o godzinnà rozmo-

w´, w której podzieli∏ si´ swoimi prze˝ycia-

mi z tamtych dramatycznych wojennych dni.

Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

Moje wspomnienia z lat wojny
w Woli Aleksandra

rozmowa z Tadeuszem Stodulskim

Autor na stanowisku kierowcy pojazdu typu Sdkfz 2 Kattenkard firmy NSU w czasie Mi´dzynarodowego
Zlotu PANZER FARM w Chrcynnie maj 2010 r. (fot. E. Palczyƒski)
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Z A P R O S Z E N I E

Regulamin konkursu na opracowanie nazwy
oraz logo pływalni w Stanisławowie Pierwszym
I. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest Gmina Niepor´t – Urzàd

Gminy Niepor´t

Plac WolnoÊci 1; 05-126 Niepor´t, www.nieporet.pl

II. TERMIN
Konkurs rozpoczyna si´ 23 stycznia 2012 roku i koƒ-

czy 23 lutego 2012 roku.

III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wy∏onienie nazwy i znaku gra-

ficznego (logo), który b´dzie wykorzystywany

do identyfikacji wizualnej p∏ywalni w Stanis∏awowie

Pierwszym. Nazwa i logo s∏u˝yç b´dà promowaniu

Gminy Niepor´t, umieszczane b´dà na szeroko rozu-

mianych materia∏ach informacyjnych, promocyjnych

takich, jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, prezen-

tacje, serwisy internetowe oraz na innych materia∏ach

przygotowywanych, wydawanych bàdê zlecanych

przez Gmin´ Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem kon-

kursu mo˝e byç ka˝da osoba fizyczna bàdê praw-

na, z wy∏àczeniem pracowników Urz´du Gminy

Niepor´t i cz∏onków komisji. W przypadku osób

ma∏oletnich formularz i oÊwiadczenie muszà byç

dodatkowo podpisane przez rodzica lub opieku-

na prawnego.

2. Udzia∏ w konkursie jest bezp∏atny i dobrowolny.

3. Projekty mogà byç wykonane w dowolnej tech-

nice graficznej, zapisane na p∏ycie CD jako pliki:

CMYK, JPG wraz z wydrukiem minimum forma-

tu A4. Prace mogà byç równie˝ wykonane na for-

macie minimum A-4 arkuszu papieru, dowolnà

technikà plastycznà (np. o∏ówek, kredka, akware-

la itp.).

4. Uczestnicy Konkursu ponoszà pe∏nà odpowie-

dzialnoÊç prawnà w razie nieposiadania uprawnieƒ

do zg∏oszenia pracy do Konkursu, bàdê narusze-

nia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób

trzecich.

5. Ka˝dy uczestnik mo˝e z∏o˝yç maksymalnie 3 pro-

pozycje projektów, tzn. 3 propozycje nazwy p∏y-

walni oraz 3 projekty logo p∏ywalni.

6. W konkursie nie b´dà oceniane prace zbiorowe.

7. Wszelkie koszty zwiàzane z uczestnictwem

w konkursie ponosi uczestnik konkursu.

8. Przystàpienie do konkursu polega na przes∏aniu

lub dostarczeniu do Urz´du Gminy Niepor´t

na adres: Urzàd Gminy Niepor´t, Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t (pok. nr 19) z dopiskiem

„KONKURS: NAZWA I LOGO P¸YWALNI
W STANIS¸AWOWIE PIERWSZYM”, w ter-

minie do 23 lutego 2012 r. do godz. 15:00 za-

mkni´tej koperty opatrzonej pseudonimem z pro-

pozycjami nazw p∏ywalni oraz projektami znaku

graficznego (logo). Prace nale˝y podpisaç u˝ytym

do oznaczenia koperty pseudonimem. Warunkiem

uczestnictwa w konkursie jest wype∏nienie

oÊwiadczenia oraz formularza zg∏oszeniowego

do konkursu opatrzonego w∏asnor´cznym podpi-

sem i za∏àczenie tych dokumentów w oddzielnej

kopercie do koperty oznaczonej pseudonimem.

9. Decyduje data przyj´cia pracy konkursowej przez

adresata.

10. UWAGA: projekty przes∏ane po tym terminie nie

b´dà rozpatrywane przez Komisj´ Konkursowà.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialno-

Êci za ewentualne zagini´cie lub uszkodzenie pro-

jektu powsta∏e w czasie przesy∏ki.

11. Podpisanie formularza zg∏oszeniowego jest dowo-

dem zapoznania si´ z regulaminem konkursu i je-

go zaakceptowaniem.

12. Regulamin i formularz zg∏oszeniowy mo˝na ode-

braç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t lub pobraç ze strony inter-

netowej www.nieporet.pl

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Nades∏ane prace oceni Komisja Konkursowa po-

wo∏ana przez Organizatora Konkursu.

2. Pe∏ny sk∏ad Komisji Konkursowej podany zosta-

nie na stronie www.nieporet.pl oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej w zak∏adce zarzàdzenia

wójta.

3. Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozszerze-

nia sk∏adu Komisji Konkursowej.

4. Konkurs zostanie rozstrzygni´ty na zasadzie ano-

nimowoÊci, co oznacza, ˝e Cz∏onkom Komisji

Konkursowej zostanà zaprezentowane prace ozna-

czone przez autorów pseudonimami. Po ostatecz-

nej decyzji Komisji Konkursowej, pseudonimy

dopasowane zostanà wed∏ug formularzy uczestni-

ków do prawdziwych danych autorów.

5. Po rozstrzygni´ciu konkursu sporzàdzony zosta-

nie protokó∏, który podpiszà wszyscy cz∏onkowie

Komisji Konkursowej.

6. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace

i dokona wyboru nagrodzonej pracy w terminie

do dnia 29 lutego 2012 r.
7. Wyniki konkursu sà ostateczne i nie podlegajà od-

wo∏aniu.

8. Organizator zastrzega, ˝e ocena Komisji mo˝e

skutkowaç brakiem wy∏onienia i wytypowania

zwyci´skich projektów, co jest równoznaczne

z brakiem rozstrzygni´cia konkursu i rezygnacjà

z przyznania nagród, o których mowa

w pkt.VII niniejszego Regulaminu.

9. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komi-

sj´ Konkursowà:

– czytelnoÊç przekazu,

– estetyka,

– oryginalnoÊç,

– zgodnoÊç z zasadami konkursu.

10. Wyniki konkursu zostanà podane do publicznej

wiadomoÊci w gminnej gazecie,,WieÊci Niepo-

r´ckie'' oraz zamieszczone na stronie interneto-

wej Urz´du Gminy Niepor´t: www.nieporet.pl.

Zwyci´zca konkursu zostanie powiadomiony

o wygranej oraz o terminie i miejscu wr´czenia

nagrody telefonicznie lub za pomocà poczty

elektronicznej oraz pismem na adres podany

przez autora pracy w formularzu zg∏oszenio-

wym.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udost´pnio-

nych przez uczestników konkursu jest Organiza-

tor.

2. Uczestnicy konkursu wyra˝ajà zgod´ na przetwa-

rzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawà

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-

bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póên.

zm.) dla potrzeb konkursu.

3. Przekazanie przez Uczestników danych osobo-

wych Organizatorowi ma charakter dobrowol-

ny. Uczestnikom przys∏uguje prawo wglàdu

do swoich danych oraz mo˝liwoÊç ich popra-

wiania.

VII. NAGRODA
1. Zwyci´skie prace opublikowane zostanà na stro-

nie internetowej www.nieporet.pl

2. Nagrodà g∏ównà w konkursie jest karnet wst´pu

na p∏ywalni´ w Stanis∏awowie Pierwszym w Gmi-

nie Niepor´t obejmujàcy 70 godziny korzystania

z p∏ywalni, wa˝ny w okresie 1 roku. Nagroda

g∏ówna przyznana zostanie osobie, której propo-

zycja nazwy p∏ywalni i logo zajmie I miejsce

w konkursie.

3. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa przyzna

pierwszà nagrod´ jedynie za logo p∏ywalni oraz

pierwszà nagrod´ jedynie za nazw´ p∏ywalni

– dwóm ró˝nym autorom, wówczas nagrodami

b´dà karnety wst´pu na p∏ywalni´ w Stanis∏awo-

wie Pierwszym w Gminie Niepor´t obejmujàce 35

godzin korzystania z p∏ywalni, wa˝ne w okresie 1

roku.

4. Osoby, których prace zostanà wyró˝nione, nagro-

dzone zostanà materia∏ami promocyjnymi Gminy

Niepor´t.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzy-

stywania nagrodzonych projektów w dowolny

sposób, w tym do modyfikacji graficznej zwyci´-

skiej pracy/prac.

6. Autor / autorzy zwyci´skiej pracy konkursowej

przed otrzymaniem nagrody zobowiàzany jest

podpisaç umow´ przeniesienia autorskich praw

majàtkowych w zakresie wykorzystania znaku

graficznego i propozycji nazwy p∏ywalni w celu

okreÊlonym niniejszym regulaminem.

7. Nienagrodzonych prac Organizator nie zwraca

uczestnikom konkursu. Uczestnik konkursu nie

b´dzie podnosiç w zwiàzku z powy˝szym ̋ adnych

roszczeƒ przeciwko Organizatorowi.


