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PUCHAR WÓJTA GMINY
dla Józefowa

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w maju 2012 r.
Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 15 maja 2012 r. – L.Kondrat -Deptu∏a, A. Radlak,;
• 22 maja 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk,

E. Staniszewska;
• 29 maja 2012 r. – K.Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w maju 2012 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
sala konferencyjna, II pi´tro – 10 i 31 maja 2012 r.
od godz. 16.00

KAPLICZKA 
w Rembelszczyênie

Przydro˝ne kapliczki sà na stałe zwiàzane z pejza˝em polskich wsi, miasteczek i dróg. Cz´sto budowane były dzi´ki hojnoÊci mieszkaƒców, a gdy upływajàce lata
odcisnà na nich swoje pi´tno, zawsze znajdà si´ ch´tni, by z troski i bezinteresownie przywróciç im dawnà ÊwietnoÊç. Tak te˝ stało si´ w Rembelszczyênie.

3 maja mieszkaƒcy
gminy Êwi´towali
221. rocznic´
uchwalenia
Konstytucji 3 maja.
W tym roku
obchodom
towarzyszyła
wystawa
w Gminnym
OÊrodku Kultury,
dokumentujàca
Êlady historii
z XVII wieku 
miejsca, 
w którym ˝yjemy.

MAJOWE Êwi´to 
polskiej

Konstytucji

U
roczystoÊci rozpocz´∏a msza

Êwi´ta w intencji Ojczyzny,

którà koncelebrowali ksi´˝a:

Robert Kalisiak, proboszcz parafii

Kuligów, Jerzy Sieƒkowski, pro-

boszcz parafii niepor´ckiej i ksiàdz

kanonik Zbigniew Brzozowski.

Obecni byli przedstawiciele samo-

rzàdu, kombatantów, policji, organi-

zacji i stowarzyszeƒ, poczty sztan-

darowe Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-

nej, gminnych szkó∏ i dru˝yny har-

cerskiej. Pi´kne kazanie ksi´dza

Kalisiaka przypomnia∏o wiernym

znaczenie s∏owa patriotyzm, rozu-

miane tak˝e jako poÊwi´cenie w∏a-

snej pracy i kreatywnoÊci na rzecz

kraju.

Po mszy, na Placu WolnoÊci g∏os

zabra∏ Wójt Gminy Maciej Mazur.

Mówi∏ o tym, jakà wartoÊç moralna

mia∏o dla Polaków uchwalenie no-

woczesnej i post´powej Konstytucji,

Êwiadczàc o ich màdroÊci i politycz-

nej odwadze oraz determinacji w dà-

˝eniu do naprawienia chylàcego si´

ku upadkowi paƒstwa. Dla upami´t-

nienia tych wydarzeƒ delegacje z∏o-

˝y∏y kwiaty pod D´bem WolnoÊci.

UroczystoÊç kontynuowana by∏a

w Gminnym oÊrodku Kultury, gdzie

zorganizowana zosta∏a przez Mu-

zeum Historyczne w Legionowie

wystawa „Dwór Wazów w Niepor´-

cie”. Jest to pierwsza poza murami

muzeum prezentacja zbytków, po-

chodzàcych z odkrytego w 2006 ro-

ku dworku myÊliwskiego, wybudo-

wanego w Niepor´cie przez Zyg-

munta III Waz´. Wystawione zosta∏y

fragmenty kafli piecowych, zdobio-

nych m.in. ornamentem roÊlinnym

typowym dla I po∏owy XVII wieku.

Najciekawszym elementem wysta-

wy jest fragment kafla z przedsta-

wieniem korony królewskiej. Praw-

dopodobnie jest to fragment kartusza

z korona i herbem wazów znajdujà-

cego si´ w centralnej cz´Êci pieca,

stojàcego w reprezentacyjnym po-

mieszczeniu dworu.

Te i inne eksponaty podziwiaç

mo˝na do 12 maja. 

� Beata Wilk

MAJOWE Êwi´to 
polskiej

Konstytucji

Kapliczka w Rembelszczyênie wybudowana

zosta∏a w 1952 lub 1953 roku. Trudno teraz

po latach ustaliç dok∏adnà dat´. Stawia∏ jà ju˝

nie˝yjàcy Franciszek Sarnecki z synem Zdzis∏a-

wem. Fundusze na budow´ pochodzi∏y z tzw.

polowaƒ. MyÊliwi polujàcy na terenie konkret-

nej wsi, wp∏acali okreÊlonà kwot´ na jej rzecz.

Mieszkaƒcy Rembelszczyzny przeznaczyli te

fundusze na wybudowanie kapliczki. Terenu

u˝yczy∏a rodzina Paƒstwa R´belskich. W latach

pi´çdziesiàtych kapliczka stan´∏a w miejscu spo-

kojnym i cichym. Wraz z up∏ywem lat rós∏ ruch

samochodowy, modernizacja skrzy˝owania nad-

szarpn´∏a konstrukcj´, pogoda te˝ nie pozosta∏a

bez wp∏ywu na jej stan. Konieczne sta∏o si´ od-

nowienie. So∏tys Wojciech Szybowski, Rada So-

∏ecka Rembelszczyzny i osoby zainteresowane

losem kapliczki podj´li decyzje o rozpocz´ciu

prac remontowych. Fundusze na ten cel przeka-

za∏y bezinteresownie osoby prywatne i firmy

dzia∏ajàce na terenie so∏ectwa. Kapliczka zosta-

∏a odnowiona zgodnie z orygina∏em, wzmocnio-

no jej konstrukcj´ i dodano blasku. Na uroczy-

stoÊç poÊwi´cenia, której dokona∏ ksiàdz Piotr

J´drzejewski przybyli mieszkaƒcy nie tylko

Rembelszczyzny, ale i innych miejscowoÊci,

Wójt Gminy Maciej Mazur, radni, so∏tysi

i przedstawiciele firm. 

Wspólne, bezinteresowne dzia∏anie zaanga˝o-

wanych osób sprawi∏o, ˝e kapliczka, nieod∏àcz-

ny element krajobrazu Rembelszczyzny, towarzy-

szyç nam b´dzie przez nast´pne d∏ugie lata. Tak

jak i wiele innych, jest cz´Êcià naszej kultury, któ-

rà jesteÊmy zobowiàzani chroniç. � Beata Wilk
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GMINNE INWESTYCJE
Inwestycje w trakcie realizacji:

Trwajà post´powania przetargowe:

� dobiega koƒca budowa sieci wodociàgo-

wej i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazi-

mierza w Niepor´cie. Prace przebiega-

jà bardzo sprawnie, koƒcowy odcinek

znajduje si´ na wysokoÊci skrzy˝owania

z ulicà Szkolnà. Do wykonania pozosta-

je jeszcze pewna iloÊç odejÊç kanaliza-

cyjnych i przy∏àczy wodociàgowych

oraz wyposa˝enie t∏oczni kanalizacyj-

nej. Po zakoƒczeniu prac zostanie od-

tworzona nawierzchnia ulicy Jana Ka-

zimierza. Zakoƒczenie inwestycji zapla-

nowane jest w czerwcu. Przypomnijmy,

˝e wartoÊç przedsi´wzi´cia to blisko

6 mln z∏, a dofinansowanie ze Êrodków

unijnych pokryje 85% kosztów. 

� dobiega koƒca przebudowa ulicy Ra-

dzymiƒskiej w Ryni. Na odcinku 270

metrów po∏o˝ona zosta∏a nawierzchnia

z p∏yt eko. Inwestycj´ realizuje firma

Dromo z Warszawy za kwot´ 71 tys. z∏.

� trwa budowa oÊwietlenia ciàgu pieszo-

-jezdnego wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒskiej

w Niepor´cie, na odcinku od ulicy Ja-

na Kazimierza w kierunku Dzikiej Pla-

˝y. Stanie tam 31 s∏upów oÊwietlenio-

wych. Planowany termin realizacji in-

westycji up∏ywa 30 maja.

� na budow´ sieci wodociàgowej

w ulicy Piastowskiej i w dwóch

ulicach bez nazw przy ul. Objaz-

dowej w Józefowie. W ulicy Pia-

stowskiej po∏o˝ona zostanie sieç

d∏ugoÊci 240 metrów, a przy uli-

cy Objazdowej – 260 metrów.

Planowany termin wykonania in-

westycji – wrzesieƒ 2012;

� w sprawie przebudowy ulicy Pia-

skowej w Zegrzu Po∏udniowym,

polegajàcej na wykonaniu na-

wierzchni z kostki betonowej;

planowany termin wykonania

– 30 czerwca,

� w sprawie wykonania nawierzch-

ni z kruszywa betonowego ulicy

Zacisznej w Woli Aleksandra

i drogi wewn´trznej dz. ew.

nr 51/31 w Bia∏obrzegach; plano-

wany termin wykonania –

30 czerwca,

� na modernizacj´ dachu Gminnego

Przedszkola w Bia∏obrzegach;

wykonane zostanie tak˝e malowa-

nie elewacji budynku; planowany

termin wykonania – 17 sierpnia.

W dniach 25-27 kwietnia na terenie Gminy Niepor´t przeprowadzone zostało w ramach
przygotowaƒ do EURO 2012 çwiczenie obronne pod kryptonimem „KWIECIE¡ 2012”.

åWICZENIE
obronne
„KWIECIE¡ 2012”
åwiczenie mia∏o na celu sprawdze-

nie m.in. poziomu przygotowania

s∏u˝b do dzia∏aƒ w sytuacji zagro˝e-

nia i efektywnoÊci ich wspó∏pracy. 

W pierwszej dobie çwiczeƒ, wobec

og∏oszenia wystàpienia zagro˝enia

terrorystycznego, na terenie Gminy

Niepor´t uruchomiona zosta∏a Akcja

Kurierska, Sta∏y Dy˝ur Wójta Gmi-

ny Niepor´t oraz Gminny Zespó∏ Za-

rzàdzania Kryzysowego. Kurierzy

wyruszyli w teren, dostarczajàc kar-

ty powo∏ania do czynnej s∏u˝by

wojskowej ̋ o∏nierzom rezerwy, któ-

rzy majà nadane przydzia∏y mobili-

zacyjne do jednostek wojskowych.

W Urz´dzie Gminy trwa∏y jednocze-

Ênie prace nad realizacja zadaƒ z pla-

nu operacyjnego funkcjonowania

Gminy Niepor´t i planu obrony cy-

wilnej. W nast´pnych dniach spraw-

dzana by∏a m.in. gotowoÊç wykorzy-

stania obiektów oÊwiaty na potrzeby

ochrony ludnoÊci, analizowane by∏y

tak˝e plany ewakuacji dóbr kultury

i przygotowanie do rozwini´cia za-

st´pczych miejsc szpitalnych. Gmin-

ne s∏u˝by zaanga˝owane zosta∏y

tak˝e w akcj´ zwalczania dzia∏aƒ sa-

bota˝owych grup dywersyjnych

m.in. po˝aru w Hotelu Warszawian-

ka w Jachrance – Centrum Pobyto-

wym reprezentacji pi∏karskiej Grecji,

wypadku drogowego w Skubiance.

Przeprowadzone manewry wyka-

za∏y sprawnoÊç dzia∏ania zaanga˝o-

wanych w nie s∏u˝b: Gminnego Ze-

spo∏u Zarzàdzania Kryzysowego,

Sta∏ego Dy˝uru Wójta, Formacji

OC, Akcji Kurierskiej, Stra˝y Gmin-

nej, Komendanta Komisariatu Poli-

cji w Niepor´cie, Gminnego Komen-

danta OSP, Ochotniczych Stra˝y

Po˝arnych Gminy Niepor´t, grupy

obliczeniowo – analitycznej z udzia-

∏em przedstawicieli Jednostki Woj-

skowej Bia∏obrzegi, Dyrektora Sa-

modzielnego Publicznego ZOZ

w Niepor´cie, Kierownika Gminne-

go OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,

Dyrektora Gminnego Zak∏adu Ko-

munalnego, Gminnego Zespo∏u

OÊwiaty i Dyrektorów szkó∏ i przed-

szkoli, so∏tysów Gminy Niepor´t.

Pozostaje jedynie mieç nadziej´,

˝e nie zaistnieje ̋ adna realna potrze-

ba takiego sprawdzianu. 

� BW

Wymóg powo∏ania zespo∏ów interdy-

scyplinarnych na∏o˝y∏a na gminy no-

welizacja ustawy o przeciwdzia∏aniu

przemocy w rodzinie z 2010 roku.

Do zadaƒ zespo∏u nale˝y integrowanie

i koordynowanie dzia∏aƒ jednostek,

których przedstawiciele wchodzà w je-

go sk∏ad oraz specjalistów w zakresie

przeciwdzia∏ania przemocy w rodzi-

nie. W 2011 roku Rada Gminy Niepo-

r´t uchwali∏a Gminny Program Prze-

ciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie w Gminie Niepor´t na lata 2011

– 2015, a tak˝e okreÊli∏a w drodze

uchwa∏y tryb i sposób powo∏ywania

i odwo∏ywania cz∏onków Zespo∏u In-

terdyscyplinarnego i warunków jego

funkcjonowania. W 2012 roku Wójt

Gminy w drodze zarzàdzenia powo∏a∏

Zespól Interdyscyplinarny, w sk∏ad

którego weszli przedstawiciele Gmin-

nego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,

który te˝ zapewnia obs∏ug´ organiza-

cyjno-technicznà dzia∏aƒ zespo∏u,

Gminnej Komisji Rozwiàzywania Pro-

blemów Alkoholowych, Komisariatu

Policji w Niepor´cie, szkó∏ i przed-

szkoli dzia∏ajàcych na terenie gminy,

Samodzielnego Publicznego Zak∏adu

Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie, Sà-

du Rejonowego w Legionowie i wy-

branych organizacji pozarzàdowych.

Do zadaƒ zespo∏u nale˝y w szczegól-

noÊci diagnozowanie problemu prze-

mocy w rodzinie, podejmowanie dzia-

∏aƒ w Êrodowisku zagro˝onym prze-

mocà w rodzinie, majàcych na celu jej

przeciwdzia∏anie, rozpowszechnianie

informacji o instytucjach, osobach

i mo˝liwoÊciach udzielania pomocy

w Êrodowisku lokalnym. Do Przewod-

niczàcego Zespo∏u, którym wybrany

zosta∏ p. Andrzej Burzyƒski, sp∏ywaç

b´dà informacje w formie „Niebieskiej

karty” o dzia∏aniach interwencyjnych

podejmowanych przez ró˝ne instytu-

cje, w zwiàzku z podejrzeniem stoso-

wania przemocy w rodzinie. Spotkania

Zespo∏u odbywaç si´ b´dà w zale˝no-

Êci od potrzeb, ale nie rzadziej ni˝ raz

na 3 miesiàce. � BW

18 kwietnia odbyło si´ pierwsze spotkanie gminnego zespołu
interdyscyplinarnego, którego celem jest podejmowanie
i koordynowanie działaƒ zapobiegajàcym aktom przemocy w rodzinie.

–– PPaanniiee  ssoo∏∏ttyyssiiee,,  ccoo  jjeesstt  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppoo--

ttrrzzeebbnnee  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  BBeenniiaammiinnoowwaa??

Przede wszystkim potrzebna jest nam

komunikacja z Radzyminem i Niepor´-

tem. To jest du˝y k∏opot dla mieszkaƒ-

ców. Do uruchomienia po∏àczenia

z Radzyminem niezb´dne jest porozu-

mienie z Miastem Radzymin, a z tym

jest problem. Poza tym, nie jest pew-

ne, czy po uruchomieniu, ta komunika-

cja utrzyma si´. W druga stron´,

do Niepor´tu te˝ nie mamy zorganizo-

wanego dojazdu. 

Druga równie wa˝na sprawa to uchwa-

lenie nowego planu zagospodarowanie

przestrzennego. Obecnie obowiàzujàcy

pochodzi z lat osiemdziesiàtych, i o ile

wtedy spe∏nia∏ potrzeby miejscowoÊci

i mieszkaƒców, o tyle obecnie jest

przestarza∏y i hamuje rozwój miejsco-

woÊci. Nowy plan to szansa na odrol-

nienie i odlesienie cz´Êci terenów,

na uregulowanie praw w∏asnoÊci. 

–– PPrrzzyybb´́ddzziiee  nnoowwyycchh  ddoommóóww  ii mmiieesszz--

kkaaƒƒccóóww??

W Studium przyj´to mniejszà po-

wierzchni´ minimalnà dzia∏ki budow-

lanej – 750 metrów. To u∏atwi ludziom

zakup dzia∏ki i postawienie domu.

A wi´cej domów, to wi´ksze wp∏ywy

do gminy z tytu∏u podatków. Wiem, ˝e

na uchwalenie planów trzeba czasu.

Rozwój gminy musi byç zrównowa˝o-

ny, najpierw trzeba skoƒczyç du˝e in-

westycje, a potem myÊleç o nast´p-

nych. Trzeba tylko pami´taç, ˝e

i w tych ma∏ych miejscowoÊciach lu-

dzie czekajà na rozwiàzanie wa˝nych

dla nich spraw. 

–– JJaakkiiee  dduu˝̋ee  iinnwweessttyyccjjee  zzrreeaalliizzoowwaannee

zzoossttaa∏∏yy  ww BBeenniiaammiinnoowwiiee  ww oossttaattnniicchh

llaattaacchh??

Najwa˝niejsza to na pewno wodociàg.

Zaanga˝owaliÊmy si´ w jego budow´,

za∏o˝yliÊmy Spo∏eczny Komitet Budo-

wy wodociàgu. Prawie wszyscy miesz-

kaƒcy pod∏àczyli si´ do sieci. To by∏a

koniecznoÊç, bo tutejsza woda nie

nadawa∏a si´ do picia. Poza tym nasz

OÊrodek Kultury zosta∏ wyremontowa-

ny, powsta∏o boisko, ulica ˚wirowa

ma oÊwietlenie. 

–– WWssppoommnniiaa∏∏  PPaann  oo OOÊÊrrooddkkuu  KKuullttuurryy..

BBeenniiaammiinnóóww  jjaakkoo  jjeeddnnoo  zz nniieewwiieelluu  ssoo--

∏∏eeccttww  mmaa  nnaa sswwooiimm  tteerreenniiee  ffiillii´́  GGmmiinn--

nneeggoo  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy..  RRaaddaa  ssoo∏∏eecckkaa

ii ssoo∏∏ttyyss  aannggaa˝̋uujjàà  ssii´́  ww ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  kkuull--

ttuurraallnnàà??

Wspó∏praca z OÊrodkiem uk∏ada nam

si´ bardzo dobrze. Cieszymy si´, ze

dzieci i m∏odzie˝ majà swoje miejsce

i zaj´cia, w których mogà uczestniczyç.

Przy OÊrodku jest ∏adne boisko, nie

mo˝emy narzekaç. Od paru lat wszyst-

kie pieniàdze so∏eckie przeznaczamy

na dzia∏alnoÊç kulturalnà. Organizu-

jemy rokrocznie piknik z okazji Dnia

Dziecka, jest to zawsze bardzo udana

impreza, dostarczajàca dzieciom du˝o

radoÊci. Poza tym mogà korzystaç te˝

z propozycji OÊrodka w Niepor´cie,

który przysy∏a po nie autokar. 

–– MMiieesszzkkaaƒƒccyy  BBeenniiaammiinnoowwaa  ddyyssppoonnuu--

jjàà  ttee˝̋  ww∏∏aassnnooÊÊcciiàà  wwssppóóllnnoottyy??

Tak, te nadania si´gajà czasów Radzi-

wi∏∏ów. Obecnie w∏asnoÊç wspólnoty

wynosi 1 ha 38 arów. Mamy dokumen-

ty potwierdzajàce, ze ziemia jest w∏a-

snoÊcià wsi. Trzeba jeszcze ustaliç, ile

kto ma udzia∏ów. Ja, to co mog∏em zro-

bi∏em w tej sprawie, reszt´ muszà za-

∏atwiç sami mieszkaƒcy. 

–– DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Budowa sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej
w ulicy Jana Kazimierza 
w Niepor´cie

STOP przemocy w rodzinie

Przebudowa ulicy Radzymiƒskiej w Ryni
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ZakoƒczyliÊmy zmian´ numeracji
na ulicy Jana Kazimierza w naszej
gminie. Wszystkim nieruchomo-
Êciom zosta∏y przydzielone numery
porzàdkowe. Ka˝dego w∏aÊciciela
z ewidencji gruntów zawiadomili-
Êmy o tym fakcie. Teraz ka˝dy
mieszkaniec sam odpowiada za dal-
sze kontynuowanie tych zmian.
Dlatego te˝ zwracamy si´ z ogrom-

nà proÊbà do wszystkich mieszkaƒ-

ców obj´tych aktualizacjà numeracji

porzàdkowej na terenie gminy Niepo-

r´t, o powa˝ne potraktowanie zmia-

ny i dope∏nienie wszystkich obowiàz-

ków z nià zwiàzanych. 

TTyyllkkoo  ddzzii´́kkii  PPaaƒƒssttwwaa  zzrroozzuummiieenniiuu

ii oobbyywwaatteellsskkiieejj  ppoossttaawwiiee  mmoo˝̋lliiwwee  jjeesstt

oossiiààggnnii´́cciiee  zzaammiieerrzzoonnyycchh  rreezzuullttaattóóww

ii uuppoorrzzààddkkoowwaanniiee  nnuummeerraaccjjii..  

Szczególnie zwracamy uwag´

na prawid∏owe i czytelne oznakowa-

nie Paƒstwa posiad∏oÊci nowym nu-

merem. W∏aÊciciele nieruchomoÊci

zabudowanych lub inne podmioty,

które takimi nieruchomoÊciami zarzà-

dzajà, mmaajjàà  oobboowwiiààzzeekk  uummiieesszzcczzeenniiaa

ww wwiiddoocczznnyymm  mmiieejjssccuu  nnaa ÊÊcciiaanniiee

ffrroonnttoowweejj  bbuuddyynnkkuu  ttaabblliicczzkkii  zz nnuummee--

rreemm  ppoorrzzààddkkoowwyymm  ww tteerrmmiinniiee 3300  ddnnii

od dnia otrzymania zawiadomienia

o ustaleniu tego numeru. Na tablicz-

ce, oprócz numeru porzàdkowego za-

mieszcza si´ równie˝ nazw´ ulicy lub

placu, a w miejscowoÊciach bez ulic

lub placów albo posiadajàcych ulice

lub place bez nazw – nazw´ miejsco-

woÊci. 

Wprowadzenie zmian ma na celu

uporzàdkowanie istniejàcego stanu

– doprowadzenie do usystematyzo-

wania numeracji – jednak bez zaan-

ga˝owania w∏aÊcicieli dzia∏ek nie

b´dzie to mo˝liwe. 

Wszystkie zmiany mo˝na spraw-

dziç na portalu mapowym dost´pnym

pod adresem www.nieporet.punkty-

adresowe.pl, lub bezpoÊrednio

na stronie internetowej Gminy Niepo-

r´t „Internetowy Manager Punktów

Adresowych”. Niniejsze oprogramo-

wanie zawiera rejestr miejscowoÊci,

ulic i adresów. 

Ponadto w skrócie przypomnimy

tym, którzy wczeÊniej nie Êledzili na-

szych artyku∏ów, co i gdzie jeszcze

powinni za∏atwiç: 

1. Wszystkie osoby obj´te zmianà nu-

meracji (zameldowane) po otrzyma-

niu zawiadomienia powinny zg∏osiç

si´ do Urz´du Gminy Niepor´t Dzia∏

Ewidencji LudnoÊci pok. nr 3 w go-

dzinach pracy urz´du tj. poniedzia∏-

ki od 8.00 do 18.00 pozosta∏e dni

w godz. 8.00-16.00 w celu dokona-
nia aktualizacji adresu zgodnie
z zawiadomieniem.
2. Posiadacz dowodu osobistego ma
obowiàzek z∏o˝yç wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego, w termi-
nie 14 dni od dnia dokonania zmia-

ny danych zamieszczonych w dowo-

dzie (ustawa o ewidencji ludnoÊci

i dowodach osobistych Dz.U. z 2006

r., Nr 139, poz. 993 ze zm.). Wymia-

na dowodu jest bezp∏atna.

3. Osoby posiadajàce uprawnienie
do kierowania pojazdem sà obowià-

zane niezw∏ocznie zawiadomiç staro-

st´ o zmianie stanu faktycznego wy-

magajàcego zmiany danych w nich

zawartych. Zmiany dokonuje si´

w Wydziale Komunikacji Starostwa

Powiatowego w Legionowie I pi´tro

pok. 113 w pon. – 8.00 – 18.00, wt.

– pt w godz. 8.00 – 16.00. Wymia-
na jest bezp∏atna w terminie
do dnia 26 lipca 2012 r.

4. W∏aÊciciele pojazdów mecha-
nicznych sà obowiàzani do zmiany

danych zamieszczonych w dowodzie

rejestracyjnym wynikajàcej ze zmia-

ny adresu miejsca zamieszkania i z∏o-

˝enia wniosku o wydanie nowego do-

wodu rejestracyjnego oraz dokonania

legalizacji tablic rejestracyjnych.

Zmiany dokonuje si´ w Wydziale Ko-

munikacji Starostwa Powiatowego

w Legionowie. Istnieje mo˝liwoÊç

umówienia si´ w dogodnym terminie

pod numerem tel. (022) 76 40 157.

Wymiana jest bezp∏atna w terminie
do dnia 26 lipca 2012 r.
5. Osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà zobowiàzane sà do do-
konania aktualizacji w zakresie
danych adresowych w ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej w termi-
nie 7 dni od dnia powstania zmiany

(art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-

czej Dz.U. Z 2010, Nr 220, poz. 1447

ze zm.). O dokonaniu powy˝szych

zmian Gmina zawiadamia w∏aÊciwy

Urzàd Statystyczny, Urzàd Skarbo-

wy, ZUS lub KRUS.

6. Nale˝y równie˝ zawiadomiç o po-

wy˝szych zmianach wszystkie pod-

mioty, z którymi zawarte mamy umo-

wy na dostaw´ us∏ug (np. zak∏ad

energetyczny, gazownie itp.)

� Bo˝ena Bartkiewicz

Kierownik Dzia∏u Geodezji 

i Gospodarki Gruntami

Informacje o wynikach konsultacji
przeprowadzonych z mieszkaƒcami sołectwa 
Wólka Radzymiƒska w sprawie zmiany granic gminy
Niepor´t polegajàcej na włàczeniu cz´Êci
miejscowoÊci Łàki, Gmina Radzymin do Gminy
Niepor´t – sołectwa Wólka Radzymiƒska.

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwiet-

nia 2004 roku o ochronie przyrody

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,

poz. 1220 z póên. zm.) wprowadzi-

∏a zmian´ art. 82, do którego doda-

no ust. 1a stanowiàcy, ˝e zabiegi

w obr´bie korony drzewa na tere-

nach zieleni lub zadrzewieniach mo-

gà obejmowaç wy∏àcznie: usuwanie

ga∏´zi obumar∏ych, nad∏amanych lub

wchodzàcych w kolizje z obiektami

budowlanymi lub urzàdzeniami

technicznymi, kszta∏towanie korony

drzewa, którego wiek nie przekra-

cza 10 lat, utrzymywanie formowa-

nego kszta∏tu korony drzewa.

Oprócz typowych prac piel´gna-

cyjnych, polegajàcych na usuni´ciu

ga∏´zi obumar∏ych lub nad∏amanych

uj´te zosta∏y te˝ prace, które majà

poprawiç stan konkretnego drzewa

lub usunàç zagro˝enie, jakie stano-

wi dla urzàdzeƒ technicznych lub

budynków. Te ostatnie mogà byç re-

alizowane w ograniczonym zakresie.

Posiadacz nieruchomoÊci, przepro-

wadzajàcy tego typu prace powinien

ustaliç i zweryfikowaç, czy wyst´pu-

jà przes∏anki wymienione w art. 82

ust. 1a ustawy o ochronie przyrody. 

W odniesieniu do drzew m∏od-

szych ni˝ 10 lat, posiadacz nierucho-

moÊci ma swobod´ kszta∏towania

koron drzew danego gatunku rosnà-

cych na nieruchomoÊci. Natomiast

po przekroczeniu granicy wieku 10

lat, drzewa mogà byç poddawane ju˝

tylko zabiegom, zmierzajàcym

do zachowania formowanego kszta∏-

tu korony (oczywiÊcie z uwzgl´dnie-

niem mo˝liwoÊci usuwania ga∏´zi

obumar∏ych, nad∏amanych lub

wchodzàcych w kolizje z obiektami

budowlanymi lub urzàdzeniami

technicznymi).

Wykonanie zabiegów piel´gna-

cyjnych (poza terenami nieruchomo-

Êci wpisanych do rejestru zabytków)

nie wymaga uzyskania zezwolenia,

jednak wykonanie takich prac z na-

ruszeniem regu∏ wynikajàcych

z art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie

przyrody, uznane mo˝e zostaç

za zniszczenie drzewa. Dlatego pro-

ces piel´gnacji drzew powinien za-

wsze byç przeprowadzony z nale˝y-

tà starannoÊcià, ju˝ po przeprowa-

dzeniu oceny i nabyciu pewnoÊci, ̋ e

prace b´dà mieÊci∏y si´ w zakresie,

o którym mowa w art. 82 ust. 1a

ustawy o ochronie przyrody. Decy-

zja posiadacza lub zarzàdcy terenu,

na którym rosnà drzewa o zasadno-

Êci i koniecznoÊci przyci´cia drzew,

winna zostaç podj´ta indywidualnie,

po przeprowadzonej analizie stanu

faktycznego drzew i ich wp∏ywu

na sàsiadujàce z drzewami obiekty

lub urzàdzenia. 

CI¢CIA piel´gnacyjne drzew
w przepisach prawnych

Nawiàzujàc do zadawanych pytaƒ przez posiadaczy
nieruchomoÊci o właÊciwe wykonywanie zabiegów
piel´gnacyjnych przy drzewach, przytocz´ kilka
podstawowych uregulowaƒ prawnych w tym zakresie.

Konsultacje z mieszkaƒcami so-

∏ectwa Wólka Radzymiƒska

w sprawie zmiany granic gminy

Niepor´t zosta∏y przeprowadzone

w zwiàzku z wystàpieniem Rady

Miejskiej w Radzyminie Uchwa-

∏à nr 117/XIV/2011 z dnia 20

grudnia 2011 r. w sprawie zmia-

ny granicy terytorialnej gminy

Radzymin o opini´ Rady Gminy

Niepor´t.

Konsultacje zosta∏y przeprowa-

dzone na zebraniu wiejskim 23

kwietnia 2012 roku, zwo∏anym

przez Wójta Gminy Niepor´t za-

rzàdzeniem nr 89/2012 z dnia 17

kwietnia 2012 roku, zgodnie

z uchwa∏à nr LVII/94/06 Rady

Gminy Niepor´t z dnia 14 wrze-

Ênia 2006 roku w sprawie okreÊle-

nia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkaƒcami Gminy

Niepor´t w sprawie zmiany granic

Gminy Niepor´t (Dz. Urz. Woj.

Mazowieckiego Nr 210, poz. 7952,

zm. z 2012 r., poz. 2928).

TreÊç Zarzàdzenia og∏oszono

wczeÊniej na stronie internetowej,

Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy Niepor´t oraz na tablicach

og∏oszeƒ Urz´du Gminy i w so-

∏ectwie Wólka Radzymiƒska.

Podczas zebrania wiejskiego

przeprowadzono g∏osowanie tajne

nad postawionym pytaniem kon-

sultacyjnym o treÊci, zaopiniowa-

nej uprzednio przez komisje sta∏e

Rady Gminy, zgodnie z § 4 ust. 3

uchwa∏y: „Czy jesteÊ za zmianà

granic gminy Niepor´t polegajàcà

na w∏àczeniu cz´Êci miejscowoÊci

¸àki, Gmina Radzymin do Gmi-

ny Niepor´t – so∏ectwa Wólka Ra-

dzymiƒska, zgodnie z za∏àczni-

kiem graficznym do Formularza

konsultacyjnego?”.

W zebraniu wzi´∏o udzia∏ 37

osób. Zgodnie z § 21 ust. 1 Sta-

tutu so∏ectwa Wólka Radzymiƒ-

ska, zebranie wiejskie jest upraw-

nione do podejmowania uchwa∏

przy obecnoÊci co najmniej 30

uprawnionych do g∏osowania

mieszkaƒców so∏ectwa.

W konsultacjach wzi´∏o udzia∏ 36

osób.

Liczba oddanych g∏osów:

– liczba oddanych g∏osów popie-

rajàcych („za”): 32;

– liczba oddanych g∏osów prze-

ciw („nie”): 0;

– liczba oddanych g∏osów

„wstrzymuj´ si´”: 4.

W wyniku przeprowadzonych

konsultacji mieszkaƒcy so∏ectwa

Wólka Radzymiƒska wypowie-

dzieli si´ za zmianà granic gminy

Niepor´t, polegajàcà na w∏àczeniu

cz´Êci miejscowoÊci ̧ àki, Gmina

Radzymin do Gminy Niepor´t

– so∏ectwa Wólka Radzymiƒska.

�

Dyrektor OÊrod-
ka Sportu i Rekreacji
Gminy Niepor´t po-
szukuje pracownika
na stanowisko
KONSERWATORA
NA BASENIE 

Szczegó∏owe informacje dotyczàce

rekrutacji udost´pnione sà na stro-

nie internetowej Urz´du Gminy

Niepor´t www.nieporet.pl (zak∏ad-

ka praca) oraz na tablicy og∏oszeƒ

Urz´du Gminy, adres: Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t. Informacje

w sprawie rekrutacji uzyskaç mo˝-

na równie˝ telefonicznie

22 767 04 19.

OGŁOSZENIE
OÂRODKA SPORTU I REKREACJI

Zakres prac piel´gnacyjnych

na drzewach winien byç zgodny

z zasadami sztuki ogrodniczej i ci´-

cia powinny byç wykonywane

w sposób najmniej szkodzàcy drze-

wom. Jednorazowy ubytek masy

zielonej z korony poszczególnego

drzewa, nie powinien przekra-

czaç 20% ca∏kowitej jego masy,

z zachowaniem pokroju charaktery-

stycznego dla danego gatunku drze-

wa. Zabiegi w koronach drzewa po-

winny ograniczaç si´ do ci´cia ga∏´-

zi, a nie konarów. Korygowanie pnia

poprzez jego redukcj´ (np. tzw.

„og∏awianie”, czyli skracanie z d∏u-

goÊci przewodników korony) wykra-

cza poza zakres dopuszczalnych

prac w obr´bie korony drzewa i za-

liczane jest w Êwietle aktualnie obo-

wiàzujàcych przepisów do wadliwe-

go i niew∏aÊciwego wykonania za-

biegów piel´gnacyjnych.

Posiadacz nieruchomoÊci, zlecajàc

tego rodzaju prace ogrodnicze firmie

zewn´trznej winien dopilnowaç, aby

prace zosta∏y wykonane zgodnie

z obowiàzujàcym stanem prawnym.

Naruszenie przepisów art. 82 ust.1a

cytowanej ustawy o ochronie przy-

rody (np. zniszczenie drzew, krze-

wów lub terenów zieleni spowodo-

wane niew∏aÊciwym wykonywa-

niem zabiegów piel´gnacyjnych),

skutkowaç mo˝e na∏o˝eniem admi-

nistracyjnej kary pieni´˝nej zgodnie

z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochro-

nie przyrody. 

JednoczeÊnie przypominam, ˝e

usuni´cie drzew lub krzewów z te-

renu nieruchomoÊci, poza okreÊlony-

mi w ustawie wyjàtkami mo˝e nastà-

piç po uzyskaniu zezwolenia wyda-

nego przez wójta, na wniosek

posiadacza nieruchomoÊci – za zgo-

dà w∏aÊciciela tej nieruchomoÊci lub

na wniosek w∏aÊciciela urzàdzeƒ

– je˝eli drzewa lub krzewy zagra˝a-

jà ich funkcjonowaniu. 

� Dariusz Wróbel

Kierownik Dzia∏u Ochrony

Ârodowiska i Rolnictwa

ZMIANA NUMERACJI 
– i co dalej?
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19
kwietnia w Szkole Podsta-

wowej im. Wandy Cho-

tomskiej w Józefowie mia∏

miejsce fina∏ IX Gminnego Konkur-

su Przyrodniczego „Z PRZYRODÑ

NA TY”, który odbywa si´ pod ho-

norowym patronatem Wójta Gminy

Niepor´t. Organizatorami konkursu

niezmiennie sà Szko∏a Podstawowa

w Józefowie oraz Gminna Komisja

Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Po-

rzàdku Publicznego. Swojej pomocy

od poczàtku istnienia konkursu udzie-

la te˝ radny Marian Oszczyk.

W zmaganiach konkursowych

wzi´∏o udzia∏ pi´tnastu uczniów,

po trzech reprezentantów z ka˝dej

szko∏y. Poziom konkursu by∏ bardzo

wyrównany. SpoÊród uczestników

wy∏oniono siedmiu laureatów: Da-
wid Kotowski SP Wólka Radzymiƒ-

ska – 57p./60, Adrianna Âwieca SP

Izabelin – 56p./60, Lidia Józefowska
SP Józefów – 56p./60, Adrian Bura-
kowski SP Wólka Radzymiƒska

– 56p./60, Stanis∏aw Ga∏uszka SP

Wólka Radzymiƒska – 56p./60, Ma-
teusz Skierczyƒski SP Józefów

– 55p./60, Mateusz Grzech SP Iza-

belin – 55p./60.

Finalistami zostali: Micha∏ Fran-
kowski SP Bia∏obrzegi, Jakub Kie-
lak SP Bia∏obrzegi, Maria Wróbel
SP Izabelin, Weronika Kawka SP

Józefów, Agnieszka Powa∏a SP Nie-

por´t, Pawe∏ Strupiechowski SP

Bia∏obrzegi, Karol Dulek SP Niepo-

r´t, Marta Matusik SP Niepor´t.

Nagrody w konkursie plastycznym

dla klas 0-III otrzymali: 1. Julia Ko-
zak SP Bia∏obrzegi, 2. Joanna Ko-
∏akowska SP Niepor´t, 3. Amelia
Woêniak SP Bia∏obrzegi.

Wyró˝nieni zostali – Natalia Dàb-
kowska SP Izabelin, Stanis∏aw Smo-
gorzewski SP Niepor´t.

Dyplomy i nagrody wr´czali Wójt

Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej

Mazur i Dyrektor Szko∏y Agnieszka

Powa∏a.

Opraw´ artystycznà w wykonaniu

uczniów klas II B i III B przygotowa-

∏y wychowawczynie Magdalena Bro-

na i Aleksandra Giemza. Dekoracje

przygotowa∏y Urszula Ciosek i Pau-

lina Nowaczyk-Pisarska

� Jolanta Wojdalska

Z PRZYRODÑ NA TY

RECYTATORSKI sukces

WIOSENNE talenty wyłonione!

Maurycy Wróbel (drugi z prawej), uczeƒ klasy IV Szkoły
Podstawowej w Izabelinie, z sukcesem zakoƒczył udział
w finale 35. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Szkolna scena to najlepsze miejsce na poszukiwanie
i ujawnianie młodych talentów. Jak co roku w Szkole
Podstawowej w Niepor´cie odbył si´ konkurs MASZ TALENT.

Maurycy reprezentowa∏ Powiat Le-

gionowski w tym najpopularniej-

szym na Mazowszu konkursie recy-

tatorskim, organizowanym przez

Mazowieckie Centrum Kultury

i Sztuki w Warszawie. W elimina-

cjach do fina∏u bierze udzia∏ co ro-

ku kilkanaÊcie tysi´cy uczniów szkó∏

podstawowych i gimnazjum. W te-

gorocznym finale wystàpi∏o 200 re-

cytatorów. Jury przyzna∏o 9 nagród

i 8 wyró˝nieƒ. Maurycy odniós∏ du-

˝y sukces, znajdujàc si´ w gronie

wyró˝nionych uczestników, tym bar-

dziej, ̋ e by∏ to jego pierwszy wyst´p

w tak du˝ym konkursie.

Serdecznie gratulujemy Mauryce-

mu oraz nauczycielce Anecie Ko-

walskiej i ˝yczymy dalszych sukce-

sów. � BW

Do III ju˝ edycji konkursu przystà-

pi∏o 23 wykonawców, których na co

dzieƒ pasjonuje muzyka pod ró˝nà

postacià. Jedni taƒczyli, Êpiewali,

a inni grali na instrumencie.

Jury jak zawsze mia∏o trudny orzech

do zgryzienia, poniewa˝ poziom wy-

konaƒ by∏ bardzo wysoki. Pierwsze

miejsce przypad∏o Joasi Ko∏akowskiej

z kl.3a, która zaÊpiewa∏a piosenk´

„S∏odki strach” oraz Aleksowi B∏´d-

niakowi z kl. 6b, który zaÊpiewa∏ pio-

senk´ z repertuaru Adelle.

Drugie miejsca zaj´li Julia Kutra

z kl.3a za wykonanie piosenki oraz

Bolek Sikora z kl.5b, który zagra∏

na keyboardzie cz´Êç sonaty W.A.

Mozarta.

Trzecie miejsce przypad∏o wokali-

stce Oli Szubie z kl.3b oraz zespo-

∏owi tanecznemu z kl.3a w sk∏adzie:

Maja Marczak, Maja Gutowska, Ha-

nia Jarzàbek.

Wyró˝nienia otrzymali najm∏odsi

uczestnicy konkursu IgnaÊ Kopka

oraz KrzyÊ Nowak z klasy 1a, któ-

rzy odwa˝nie zataƒczyli hip hop.

Gratulujemy wszystkim wyst´pu-

jàcym talentu i odwagi scenicznej!

Wierzymy, ˝e objawione nowe

talenty, b´dà dalej rozwija∏y swoje

pasje, a tym samym sprawia∏y przy-

jemnoÊç i nios∏y rozrywk´ publicz-

noÊci.

� M.Kamiƒska-Thomas

„KTO CZYTA NIE BŁÑDZI”
Zespół CARITAS Parafii NMP Królowej w Józe-
fowie koło Legionowa organizuje trzecià
edycj´ akcji pod hasłem „KTO CZYTA NIE BŁÑ-
DZI”, która odb´dzie si´ we wszystkie niedzie-
le maja 2012 roku w Parafii Józefów.
Naszà akcjà pragniemy przyczyniaç si´ do wzro-
stu zainteresowania czytelnictwem, zarówno

tych najmłodszych
jak i starszych od-
biorców słowa pisanego.
Dlatego bardzo zale˝y nam, by jak najwi´cej
osób odkryło wartoÊç interesujàcej lektury.
Ka˝dy z uczestników naszego Dnia Ksià˝ki b´dzie
mógł wybraç jednà, dwie lub wi´cej ksià˝ek, któ-

re go zaciekawià.
Uzyskane w ten spo-

sób Êrodki przeznaczymy na pomoc ma-
terialnà dla naszych podopiecznych, którym
ju˝ od wielu lat pomagamy w prowadzeniu
godnego i w miar´ mo˝liwoÊci normalnego
˝ycia.

W zwiàzku z tym, zwracamy si´ do Paƒstwa
z uprzejmà proÊbà o przekazanie nowych ksià-
˝ek, które według Paƒstwa mogłyby zaintereso-
waç uczestników naszego Dnia Ksià˝ki.
Mamy nadziej´, ˝e przyłàczà si´ Paƒstwo do na-
szej akcji. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie na-
szej proÊby, za co z góry serdecznie dzi´kujemy.

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie organizuje konkurs plastyczny na Kapelusz dla królowej
Anglii. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym,  szkolnym oraz
gimnazjalnym, w przypadku kategorii „open” dla całych rodzin w dowolnym wieku.
wszyscy uczestnicy powinni byç mieszkaƒcami terenu gminy Niepor´t.

1. Do konkursu przyst´pujà uczest-

nicy w pi´ciu kategoriach wieko-

wych:

– przedszkole i zerówka

– szko∏a podstawowa, klasy 1-3

– szko∏a podstawowa, klasy 4-6

– gimnazjum

– kategoria „open” bez ograniczeƒ

wiekowych

2. Przedmiotem prac jest kapelusz

(forma przestrzenna)

3. Technika wykonania pracy do-

wolna (plecenie, wycinanki,

akwarela, pastele, farby plakato-

we, techniki mieszane itp.). 

4. Forma: praca plastyczna, prze-

strzenna.

5. Ka˝da praca powinna zawieraç

metryczk´: imi´ i nazwisko

uczestnika, wiek autora, nazw´

przedszkola, szko∏y oraz tytu∏

pracy.

6. Dane osobowe uczestników b´dà

wykorzystane wy∏àcznie w celu

wy∏onienia zwyci´zcy i przyzna-

nia nagrody. Poprzez podanie da-

nych osobowych uczestnik i re-

prezentowane przez niego przed-

szkole lub szko∏a wyra˝ajà zgod´

na opublikowanie jego nazwiska

na stronie internetowej Gminne-

go OÊrodka Kultury.

7. Prace nale˝y sk∏adaç w Gminnym

OÊrodku Kultury w Niepor´cie

w terminie do 28 maja 2012 r.

8. Prace oceniaç b´dzie Jury powo-

∏ane przez organizatorów konkur-

su.

9. Wyniki konkursu zostanà og∏o-

szone dnia 03 czerwca 2012 r.

w Gminnym OÊrodku Kultury

ok. godz. 18.00.

10. Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymajà dyplomy pamiàtkowe

a laureaci I miejsc w poszczegól-

nych kategoriach wiekowych

nagrody rzeczowe.

11. Wszystkie prace bioràce udzia∏

w konkursie b´dà wyekspono-

wane dnia 03 czerwca 2012 r.

w Gminnym OÊrodku Kultury.

12. Prace bioràce udzia∏ w konkur-

sie b´dzie mo˝na odebraç od or-

ganizatora po wystawie.

Organizator konkursu:
Gminny OÊrodek Kultury

ul. Dworcowa 9a

05-126 Niepor´t

Tel. 22 774 83 26

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „KAPELUSZ DLA KRÓLOWEJ ANGLII”
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KAPLICZKA 
w Rembelszczyênie

KAPLICZKA 
w Rembelszczyênie

Âwi´to polskiej 
Konstytucji

Âwi´to polskiej 
Konstytucji
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E D U K A C J A

„Mamy prawa i obowiàzki”
to temat XI Sejmiku
Uczniowskiego, który
obradował 18 kwietnia
w Szkole Podstawowej
im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach. 

XI SEJMIK Uczniowski 
lekcjà samorzàdnoÊci

Wychowanie patriotyczne jest tà dziedzinà, której wyników nie da si´ zmierzyç. Jednak my – nauczyciele
jesteÊmy przekonani, ˝e otworzymy dzieci´ce serca i umysły na kraj, w którym ˝yjà oraz na ludzi, z którymi
spotykajà si´ lub b´dà spotykaç.

Z ogromnà radoÊcià informujemy, ˝e uczennice klasy IIa
Aleksandra Bła˝ejczyk i Ilona Pietraszewska b´dà
reprezentowały Gimnazjum na XVIII Sesji Sejmu Dzieci
Młodzie˝y. 

JesteÊmy pewni, ̋ e dzieci wiedzà, ̋ e

sà Polakami, a Polska jest ich Ojczy-

znà. Szczególnym sposobem bu-

dzenia mi∏oÊci i przywiàzania do ro-

dzinnego kraju sà wyprawy przed-

szkolaków w bli˝sze i dalsze

okolice, aby obcowaç z przyrodà.

Kontakty te majà charakter wielowy-

miarowy. Przyroda cieszy, zachwy-

ca, daje wytchnienie, jest obiektem

zainteresowaƒ, uczy szacunku i po-

znania dla przyrody ziemi ojczystej.

Obchody Âwiat Bo˝ego Narodze-

nia, Wielkiej Nocy sà elementem

kultury ojczystej, granie ról w Jase∏-

kach, zasiadanie do wigilijnego sto-

∏u, czy malowanie pisanek, wykona-

nie palm, poznanie zwyczajów an-

drzejkowych przybli˝ajà dzieci

do spo∏ecznoÊci lokalnej jak i naro-

dowej. W procesie kszta∏towania

u dzieci obrazu Ojczyzny wa˝nà ro-

l´ odgrywa przybli˝enie symboli na-

rodowych. Dzieci znajà god∏o i bar-

wy ojczyste, herb gminy, Êpiewajà

hymn na przedszkolnych uroczysto-

Êciach, poznajà pieÊni patriotyczne,

taƒce ludowe. Poznajà dorobek wiel-

kich Polaków oraz legendy i opowia-

dania zwiàzane z powstaniem Polski

i stolic. W trakcie wycieczek oraz

udzia∏u w ró˝norodnych akcjach tj.

Góra Grosza, WOÂP, Pola Nadziei,

zbiórki dla schronisk, Zakr´cona

Akcja, Sprzàtanie Âwiata anga˝uje-

my dzieci oraz rodziców, dziadków

w dzia∏ania na rzecz drugiego cz∏o-

wieka, Êrodowiska, Ojczyzny. Wyra-

biamy pozytywne wzorce, uwra˝li-

wiamy na potrzeby innych. Majàc

na uwadze to, ̋ e w czym ma∏e dziec-

ko weêmie udzia∏, co dotknie i cze-

go doÊwiadczy na d∏ugo pozostanie

w jego pami´ci, nauczycielki grupy

Wynalazców zorganizowa∏y posie-

dzenie „Optymistycznego Sejmu”.

Dzieci wcieli∏y si´ w rol´ marsza∏ka,

sekretarzy oraz pos∏anki i pos∏ów.

Zg∏asza∏y w debacie wnioski, g∏oso-

wa∏y poprzez podniesienie manda-

tów oraz przyj´∏y uchwa∏´ o zacho-

waniu. Mo˝e wÊród nich sà przyszli

pos∏owie? W ramach kszta∏towania

uczuç patriotycznych i zwiàzku

z „ma∏à ojczyznà” wszystkie dzieci

wraz z opiekunami biorà udzia∏ w po-

rzàdkowaniu miejsca wokó∏ pomni-

ka upami´tniajàcego dzia∏alnoÊç Sza-

rych Szeregów w latach 1943 – 1944

w Zegrzu Po∏udniowym. Poprzez

sk∏adanie kwiatów, palenie zniczy,

opiek´ nad pomnikiem piel´gnujemy

idee patriotyzmu, mi∏oÊci Ojczyzny

oraz doceniamy m´stwo i odwag´

harcerzy.

Mamy nadziej´, ˝e podejmowane

dzia∏ania sprawià, ze jako doroÊli lu-

dzie b´dà doceniaç ofiarnoÊç przod-

ków, którzy oddawali ˝ycie za Oj-

czyzn´ oraz b´dà potrafili dostrzegaç

drugiego cz∏owieka.

� Anna Ko∏odziej

WYCHOWANIE
patriotyczne
w Akademii
Małych
Odkrywców

N
a uroczystoÊç przybyli zapro-

szeni goÊcie: Zenon Durka

– pose∏ na Sejm RP, S∏awo-

mir Maciej Mazur – wójt gminy Nie-

por´t, Roman Madej – przewodni-

czàcy Komisji OÊwiaty, Regina So-

ko∏owska – so∏tys Bia∏obrzegów,

Adam Glinka – kurator sàdowy. 

Obrady rozpoczà∏ Marsza∏ek Sej-

miku Uczniowskiego Pawe∏ Strupie-

chowski, uczeƒ klasy VI. Przypo-

mnia∏, ̋ e XI Sejmik Uczniowski jest

poÊwi´cony znajomoÊci praw dziec-

ka i praw cz∏owieka oraz praw

i obowiàzków ucznia. W pierwszej

cz´Êci Sejmiku uczniowie przedsta-

wiali swoje prace. Sekretarz Sejmi-

ku Julka Marzec odczyta∏a sprawoz-

dania z przygotowaƒ spo∏ecznoÊci

uczniowskiej do obrad. Nast´pnie

uczennice klas IV-VI: Dagmara

Wójcik, Dagmara Grobel i Natalia

Na∏´cz przedstawi∏y zebranym pra-

ce podsumowujàce warsztaty na te-

mat praw i obowiàzków uczniów.

W czasie przygotowaƒ do Sejmiku

Samorzàd Uczniowski zastanawiajàc

si´, jaki powinien byç uczeƒ naszej

szko∏y, zaproponowa∏ kolegom napi-

sanie wypracowania na temat „Bàdê

˝yczliwy, tolerancyjny, kultural-

ny…”. Wyró˝nione wypracowania

zosta∏y odczytane.

Nast´pnie zebrani z zainteresowa-

niem obejrzeli prezentacje multime-

dialne Maçka Zajdla i Paw∏a Strupie-

chowskiego na temat przestrzegania

praw i wywiàzywania si´ z obowiàz-

ków uczniowskich.

W drugiej cz´Êci obrad przewod-

niczàca Komisji ds. bezpieczeƒstwa

uczniów – Alicja Piàtkowska odczy-

ta∏a projekt uchwa∏y, a uczniowie

klas I-III: Amelia Strupiechowska,

Damian Piàtkowski i Laura Wie-

chowska wypowiedzieli si´ na temat

przedstawionej uchwa∏y.

Uczestnicy XI Sejmiku Uczniow-

skiego w Szkole Podstawowej im.

Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach

w imieniu ca∏ej spo∏ecznoÊci

uczniowskiej szko∏y zobowiàzali si´

post´powaç zgodnie z regulaminem

zachowania w czasie przerw; tak-

townie zwracaç uwag´ na niebez-

pieczne zachowania uczniów w cza-

sie przerw; uczniowie klas

II i IV do nadzorowania zadaƒ za-

pewniajàcych bezpieczeƒstwo;

do przestrzegania praw i obowiàz-

ków ucznia. Samorzàd uczniowski

zorganizuje w ka˝dej klasie pomoc

kole˝eƒskà wed∏ug zasad opracowa-

nych przez Samorzàd Szkolny.

Obrady Sejmiku zakoƒczyli

uczniowie odÊpiewaniem Hymnu

szkolnego. 

� Agnieszka Zbrze˝na

MAMY swoich przedstawicieli
w Sejmie Dzieci i Młodzie˝y
Jednym z etapów starania si´ o sej-

mowy mandat by∏o przygotowanie

w szkole debaty „Demokracja

w szkole – czy jest potrzebna?”,

w której wzi´li udzia∏ m.in. przed-

stawiciele samorzàdu gminnego.

Burzliwa dyskusja da∏a jednoznacz-

nà pozytywnà odpowiedê na posta-

wione pytanie.

Nasze wspania∏e reprezentantki

w drodze do sukcesu pokona∏y

wiele zespo∏ów. W projekcie bra∏o

udzia∏ 660 szkó∏ z ca∏ej Polski.

Gratulujemy Oli i Ilonie i ˝yczy-

my im dalszych sukcesów.

Na stronie Centrum Edukacji

Obywatelskiej oraz Sejm Dzieci

i M∏odzie˝y znajduje si´ lista po-

s∏ów i pos∏anek XVIII sesji SDiM,

a tak˝e relacje z debat.

� A. Gàsowska-Jastrz´bska
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PUCHAR Wójta
Gminy dla Józefowa

W odst´pie kilku dni na boisku Orlik
w Józefowie uczniowie szkół podstawowych
uczestniczyli w dwóch turniejach piłki
no˝nej. 20 kwietnia odbył si´ VIII Turniej Szkół
Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t, natomiast 3 dni póêniej w Turniej
Powiatowy w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzie˝y Szkolnej.

O
rganizatorem zawodów gmin-

nych by∏ klub LKS „Rotavia”

wype∏niajàc zadanie w ra-

mach dotacji otrzymanej w konkur-

sie ofert na realizacj´ zadaƒ publicz-

nych wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej – organizowanie

i prowadzenie zaj´ç i zawodów

wÊród dzieci i m∏odzie˝y, mieszkaƒ-

ców gminy Niepor´t w dyscyplinie

sportowej pi∏ka no˝na.

W zawodach startowa∏y dru˝yny ze

szkó∏ podstawowych w Izabelinie,

Niepor´cie, Józefowie i Bia∏obrze-

gach. Turniej rozgrywano systemem

ka˝dy z ka˝dym, a czas gry wynosi∏

2 x 10 minut z 2 minutowà przerwà.

Dru˝yny sk∏ada∏y si´ z 6 zawodników

(bramkarza +5 zawodników w polu)

oraz 4 zawodników rezerwowych.

Jak si´ póêniej okaza∏o decydujàcym

momentem by∏ drugi mecz turnieju

pomi´dzy ekipami z Józefowa i Bia-

∏obrzegów, w którym nieskutecznoÊç

strzelecka zawodników z Bia∏obrze-

gów zadecydowa∏a o ich pora˝ce.

Chocia˝ w nast´pnych spotkaniach

aplikowali przeciwnikom mnóstwo

bramek, nie zdo∏ali wywalczyç

pierwszego miejsca. Ch∏opcy z Józe-

fowa nie zmarnowali szansy i poko-

nujàc w ostatnim meczu rówieÊni-

ków z Niepor´tu zostali zwyci´zca-

mi turnieju.

Klasyfikacja koƒcowa:
• Szko∏a Podstawowa w Józefowie

– 9 pkt., bramki 5:0 (opiekun Jani-

na Lengiewicz)

• Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrze-

gach – 6 pkt., bramki 17:2 (opie-

kun Roman Madej)

• Szko∏a Podstawowa w Izabelinie

– 3 pkt., bramki 3:12 (opiekun

Adam Pomaski)

• Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie

– 0 pkt., bramki 3:14 (opiekun To-

masz Zalewski)

Najlepszym strzelcem turnieju zo-

sta∏ Krystian Podstawka ze Szko∏y

Podstawowej w Bia∏obrzegach,

a najlepszym bramkarzem Jan Do-

broch ze Szko∏y Podstawowej w Jó-

zefowie.

W turnieju wzi´∏o udzia∏ ogó-

∏em 40 zawodników. Zawody s´-

dziowali zawodnicy LKS „Rota-

via”, b´dàcy uczniami gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym – Ma-

teusz Zajàc i Krzysztof Turski. 

Wszystkie startujàce dru˝yny

otrzyma∏y dyplomy, a za miej-

sce I – III puchary, podobnie jak naj-

lepszy strzelec i bramkarz.

Nagrody wr´czyli Wójt Gminy Nie-

por´t S∏awomir Maciej Mazur, Dy-

rektor Szko∏y Podstawowej w Józefo-

wie Agnieszka Powa∏a oraz Prezes

LKS „Rotavia” Stanis∏aw Pisarek.

Turniej, podobnie jak w ubieg∏ych

latach, wywo∏a∏ du˝e zainteresowa-

nie, wykaza∏ olbrzymie zaanga˝owa-

nie zarówno uczestników jak i opie-

kunów dru˝yn oraz dyrekcji

poszczególnych placówek oÊwiato-

wych. Dru˝yny ze szkó∏ w Józefo-

wie i Bia∏obrzegach zakwalifikowa-

∏y si´ do zawodów powiatowych.

23 kwietnia na tym samym obiekcie

rozegrano zawody powiatowe w ra-

mach Mazowieckich Igrzysk M∏o-

dzie˝y Szkolnej, w których oprócz

szkó∏ podstawowych z Józefowa

i Bia∏obrzegów startowali zwyci´z-

cy z pozosta∏ych turniejów gmin-

nych powiatu legionowskiego t.j.

szko∏y z Jab∏onny, ¸ajsk i Legiono-

wa (SP nr 7). Tym razem ekipy przy-

jezdne okaza∏y si´ lepsze w sporto-

wej rywalizacji. Pierwsze miejsce

zaj´li zawodnicy z Jab∏onny, nato-

miast nasze dru˝yny z Bia∏obrzegów

i Józefowa zaj´∏y odpowiednio 4 i 5

miejsce. 

� S. Pisarek 

Prezes LKS „Rotavia”




