
Szko∏a Podstawowa im. Wandy

Chotomskiej w Józefowie zwy-

ci´˝y∏a w klasyfikacji szkó∏

podstawowych powiatu legionow-

skiego uczestniczàcych w XVII Ma-

zowieckich Igrzyskach M∏odzie˝y

Szkolnej w roku szkol-

nym 2014/2015. Ca∏y cykl igrzysk

obejmowa∏ dyscypliny: biegi prze∏a-

jowe, mini koszykówka, mini siat-

kówka unihokej, mini pi∏ka r´czna,

tenis sto∏owy, mini pi∏ka no˝na,

p∏ywanie indywidualne i sztafetowe

czwórbój lekkoatletyczny oraz dwa

ognie. W zawodach rywalizowali

uczniowie z 22 szkó∏ podstawowych

z powiatu legionowskiego. Józefów

z wynikiem 146 punktów zajà∏

pierwsze miejsce (w ubieg∏ym roku

III), wyprzedzajàc Szko∏´ Podstawo-

wà nr 7 z Legionowa 137 pkt. oraz

podstawówk´ z Serocka 106 pkt.

Uczniowie szko∏y triumfowali

zw∏aszcza w pi∏ce r´cznej i p∏ywa-

niu, w tych dyscyplinach zakwalifi-

kowali si´ do etapu mi´dzypowiato-

wego. 

Na tak wysokie wyniki z∏o˝y∏o

si´ wiele czynników. Po pierwsze

uczniowie sà bardzo sprawni fizycz-

nie dzi´ki nauce w klasach o profi-

lu sportowym – p∏ywackiej i gier ze-

spo∏owych. Wi´ksza liczba godzin

wychowania fizycznego procentuje!

Dzieci potrafià stworzyç zgrany

zespó∏, uczà si´ wspó∏pracy w spor-

towej rywalizacji. Uczniowie nale-

˝à tak˝e do klubów UKS Fala

i UKS Pogoƒ Józefów, gdzie dosko-

nalà si´ w p∏ywaniu i pi∏ce no˝nej.

Regularne treningi pod okiem na-

uczycieli w-f i trenerów gwarantu-

jà sukcesy podopiecznych. W szko-

le du˝à wag´ przyk∏ada si´ ponad-

to do wypracowania nawyków

zdrowego od˝ywiania, które jest

podstawà zdrowia i dobrej kondy-

cji. Wspó∏autorami sukcesów m∏o-

dych sportowców sa tak˝e ich rodzi-

ce, którzy anga˝ujà si´ wo˝àc dzie-

ci na zaj´cia dodatkowe, a tak˝e

dbajà o w∏aÊciwà organizacj´ ich

czasu, dzielàc go rozsàdnie pomi´-

dzy sport i obowiàzki szkolne. 

Za swojà dzia∏alnoÊç wyró˝nieni

zostali nauczyciele Katarzyna S∏o-

miƒska i Jakub Szczerba, a nagro-

d´ dla szko∏y, z ràk starosty Rober-

ta Wróbla, w postaci talonu na za-

kup sprz´tu sportowego odebra∏

zast´pca dyrektora Pawe∏ Mali-

szewski.

Siatkarki z Gimnazjum w Stani-

s∏awowie Pierwszym w ubieg∏ym

roku szkolnym osiàgn´∏y historycz-

ne sukcesy. Bra∏y udzia∏ w XXI se-

zonie Szkolnej Ligi Siatkówki Szkó∏

Ârednich. Zmagania sportowe

dziewcz´ta rozpocz´∏y w II lidze,

w której rywalizowa∏o 8 zespo∏ów.

Z 14 rozegranych spotkaƒ nasze

siatkarki wygra∏y 13 i zapewni∏y so-

bie I miejsce oraz awans do I ligi!

W czerwcu dziewcz´ta uczestniczy-

∏y w uroczystej gali podsumowujà-

cej Szkolnà Lig´ Siatkówki, na któ-

rej zosta∏y udekorowane z∏otymi

medalami oraz otrzyma∏y pamiàtko-

wy puchar. Nagrod´ indywidualnà

im. Arkadiusza Go∏asia 2015 otrzy-

ma∏a Natalia Bartkowska (uczenni-

ca klasy III D), jako najlepsza za-

wodniczka do lat 16 Szkolnej Ligi

Siatkówki, a Nagrod´ Trener Roku

SLS „Debiut” otrzyma∏ Dariusz

PieÊniak. W okresie letnim siatkar-

ki szlifowa∏y form´, uczestniczàc

m.in. w obozie sportowym. W se-

zonie 2015/2016 w rozgryw-

kach I ligi bierze udzia∏ 8 dru˝yn

województwa mazowieckiego.

Na inauguracji sezonu w Warszawie

nasze dziewcz´ta sprawi∏y ogrom-

nà niespodziank´. Po zaci´tej wal-

ce pokona∏y 2:1 ubieg∏orocznego

triumfatora rozgrywek. Trzon dru-

˝yny stanowià dziewcz´ta z II kla-

sy sportowej o profilu pi∏ka siatko-

wa, której wychowawcà jest Pani

Anna Wenerska. Obecnie dziewcz´-

ta majà na swoim koncie komplet 5.

zwyci´stw. 

Bardzo dobrze radzà sobie dziew-

cz´ta tak˝e w Mistrzostwach Woje-

wództwa Mazowieckiego M∏odzi-

czek, gdzie rozpocz´∏y rywalizacj´

wspólnie z 42 dru˝ynami i po zwy-

ci´skich wyst´pach turniejowych

uzyska∏y historyczny awans do I li-

gi. To najwi´kszy dotychczasowy

sukces gminnej siatkówki w roz-

grywkach klubowych. Tak wysoka

forma dziewczàt z UKS D´bina

i odnoszone sukcesy zaowocowa∏y

zaproszeniem na Mi´dzynarodowy

Turniej Dziewczàt w Ostravie,

w styczniu 2016 r., gdzie reprezen-

towaç b´dà powiat legionowski. 

Du˝ym sukcesem ca∏ej szko∏y jest

zaj´cie II miejsca w klasyfikacji

szkó∏ gimnazjalnych w Mazowiec-

kich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkol-

nej. Przypomnijmy, ̋ e po raz pierw-

szy jest to miejsce drugie, do tej po-

ry przez kolejne lata uczniowie

zdobywali miejsce pierwsze.

Przy tak du˝ym potencjale sporto-

wym, ponowne uplasowanie si´

na najwy˝szym podium to z pewno-

Êcià tylko kwestia czasu. 

Cieszà ogromnie sukcesy sporto-

we naszych uczniów, sà potwierdze-

niem tego, ˝e kwoty przekazane

na edukacj´ sportowà procentujà

w najlepszy z mo˝liwych sposobów

– s∏u˝à zdrowiu i osiàganiu wyso-

kich umiej´tnoÊci.

Wszystkim nagrodzonym sk∏ada-

my serdeczne gratulacje i ˝yczymy

nast´pnych sukcesów!

� B.Wilk
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza konkurs
ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych
Gminy Niepor´t, w zakresie
wspierania rodziny w 2016 r. przez
organizacje pozarzàdowe
prowadzàce działalnoÊç w zakresie
wspierania rodziny i pieczy zast´pczej
oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie
polegajàcej na prowadzeniu
placówek opiekuƒczo-

wychowawczych wsparcia dziennego
w m. Zegrze Południowe i w Ryni,
gm. Niepor´t.

Pełny tekst ogłoszenia dost´pny jest
na tablicy ogłoszeƒ w siedzibie
Urz´du Gminy pod adresem:
Niepor´t, pl. WolnoÊci 1, na stronie
internetowej Gminy pod adresem:
www.nieporet.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Niepor´t.

Ju˝ po raz dziewiàty, podczas sesji Rady Powiatu podsumowano
wyniki osiàgni´te przez młodzie˝ szkolnà w ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. Na najwy˝szym stopniu podium stan´ła
Szkoła Podstawowa w Józefowie, triumfowały siatkarki z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym, a Gimnazjum zaj´ło drugie miejsce
w swojej kategorii.

Sportowe sukcesy
uczniów gminnych szkół

Siatkarki z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

Nauczyciele SP w Józefowie Jakub Szczerba i Katarzyna
S∏omiƒska oraz z-ca dyrektora Pawe∏ Maliszewski



Zgodnie z Rozporzàdzeniem Mini-

stra Edukacji Narodowej z dnia 24

lipca 2015 r. w sprawie warunków

organizowania kszta∏cenia, wycho-

wania i opieki dla dzieci i m∏odzie-

˝y niepe∏nosprawnych, niedostoso-

wanych spo∏ecznie i zagro˝onych

niedostosowaniem spo∏ecznym

kszta∏cenie, wychowanie i opiek´

dla uczniów niepe∏nosprawnych

organizuje si´ m. in. w przedszko-

lach ogólnodost´pnych, innych for-

mach wychowania przedszkolnego

i szko∏ach ogólnodost´pnych.

W roku szkolnym 2015/2016 (da-

ne z Systemu Informacji OÊwiato-

wej wg 30 wrzeÊnia 2015 r.)

w szko∏ach i przedszkolach prowa-

dzonych przez gmin´ Niepor´t uczy

si´ 31 uczniów z orzeczeniem o po-

trzebie kszta∏cenia specjalnego

oraz 7 uczniów z opinià o potrze-

bie wczesnego wspomagania roz-

woju, w tym: 7 uczniów w przed-

szkolach, 1 w oddziale przedszkol-

nym w szkole podstawowej, 21

w szko∏ach podstawowych oraz 2

w gimnazjum. 

Gmina Niepor´t obejmuje pomo-

cà psychologiczno-pedagogicznà 10

uczniów z upoÊledzeniem umys∏o-

wym w stopniu lekkim, 3 z upoÊle-

dzeniem umys∏owym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, 1

z upoÊledzeniem umys∏owym

w stopniu g∏´bokim, 6 z auty-

zmem, w tym z zespo∏em Asperge-

ra, 5 z niepe∏nosprawnoÊcià rucho-

wà, w tym z afazjà, 3 z orzeczeniem

o potrzebie kszta∏cenia specjalnego

z powodu zagro˝enia niedostosowa-

niem spo∏ecznym, 1 z niepe∏no-

sprawnoÊciami sprz´˝onymi, 1

ucznia s∏abowidzàcego i 1 ucznia

s∏abos∏yszàcego oraz 7 uczniów

potrzebujàcych wczesnego wspo-

magania rozwoju. Dla wszystkich

tych uczniów zorganizowane sà za-

j´cia zgodnie z ich mo˝liwoÊciami

oraz zaleceniami zawartymi w orze-

czeniach i opiniach. Z uczniami pra-

cujà specjaliÊci, m. in. oligofrenope-

dagodzy, psycholodzy, pedagodzy,

terapeuci, logopedzi i nauczyciele

wspierajàcy.

Nale˝y podkreÊliç, ̋ e uczniowie

posiadajàcy orzeczenie o potrzebie

kszta∏cenia specjalnego wydane ze

wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç lub

orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci

lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci

przyjmowani sà do przedszkoli

w pierwszej kolejnoÊci. Zgodnie

z art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy o sys-

temie oÊwiaty, w przypadku wi´k-

szej liczby kandydatów spe∏niajà-

cych warunek zamieszkania na ob-

szarze danej gminy, ni˝ wolnych

miejsc, w pierwszym etapie post´-

powania rekrutacyjnego sà brane

pod uwag´ kryteria, m. in. niepe∏-

nosprawnoÊç kandydata na przed-

szkolaka. JeÊli chodzi o kandydatów

na uczniów szko∏y podstawowej lub

gimnazjum, to ˝adnemu uczniowi,

mieszkajàcemu w obwodzie danej

szko∏y, nie mo˝na odmówiç przy-

j´cia do tej placówki. To rodzic de-

cyduje, czy jego dziecko b´dzie

ucz´szcza∏o do szko∏y ogólnodo-

st´pnej, integracyjnej czy specjal-

nej.

Oprócz pomocy psychologiczno-

-pedagogicznej gmina Niepor´t or-

ganizuje uczniom niepe∏nospraw-

nym z orzeczeniem o potrzebie

kszta∏cenia specjalnego, ucz´sz-

czajàcym do szkó∏ i przedszkoli

specjalnych lub integracyjnych oraz

do oÊrodków terapeutycznych poza

terenem gminy, bezp∏atny dowóz

do tych placówek. W bie˝àcym ro-

ku szkolnym takà formà pomocy

obj´tych jest 29 uczniów, w tym 12

uczniów dowozi przewoênik wy∏o-

niony w wyniku zamówienia pu-

blicznego, a 17 uczniów dowo˝à ro-

dzice, którym gmina Niepor´t re-

funduje koszty dowozu dzieci

do szko∏y/przedszkola/oÊrodka.

� Sylwia Mielcarz

Rada Gminy wr´czy∏a to wa˝ne

wyró˝nienie po raz pierwszy, do-

ceniajàc zas∏ugi Pana W∏odzimie-

rza B∏awdziewicza na rzecz Gmi-

ny Niepor´t. Od wielu lat, a jest

mieszkaƒcem Niepor´tu od 1977

roku, bada on historyczne dzieje

gminy i jest autorem trzech ksià-

˝ek o tej tematyce – Dzieje Niepo-

r´tu 1387–1989 i Dzieje Niepor´-

tu 1387–2009 oraz Dzieje koÊcio-

∏a niepor´ckiego 1660–2005.

Dzi´ki publikacjom Pana B∏aw-

dziewicza w WieÊciach Niepor´c-

kich mieszkaƒcy gminy poznajà

swojà histori´, codzienne ̋ ycie, ja-

kie toczy∏o si´ na naszych teren

sto, dwieÊcie lat temu. 

Pan W∏odzimierz serdecznie po-

dzi´kowa∏ za uznanie go godnym

nadania honorowego tytu∏u „Za-

s∏u˝ony dla Gminy Niepor´t” i po-

dzieli∏ si´ z zebranymi wspomnie-

niami z czasów, gdy powstawa∏y

jego publikacje. Poczàtki zaintere-

sowania historià gminy si´ga-

jà 1950 roku, gdy autor, wtedy

jeszcze sier˝ant podchorà˝y III ro-

ku szko∏y oficerskiej, przebywa∏

na praktykach w Bia∏obrzegach.

Tam zobaczy∏ pomnik legioni-

stów, okaleczony, pozbawiony or-

∏a, a w Niepor´cie koÊció∏ parafial-

ny i herb Wazów. Po latach, gdy

ju˝ przeszed∏ na emerytur´, zaczà∏

realizowaç swojà wielka pasj´

– studia nad historià terenu, który

sta∏ si´ jego miejscem na ziemi.

Pierwszà osobà, która udost´pni-

∏a materia∏y êród∏owe by∏ ksiàdz

proboszcz Zbigniew Brzozowski.

Analiza parafialnych ksiàg metry-

kalnych dostarczy∏a wiedzy

o mieszkaƒcach gminy, o ich za-

j´ciach i êród∏ach utrzymania.

Przez jedenaÊcie dni, po kilka go-

dzin dziennie, Pan W∏odzimierz

uzupe∏nia∏ te informacje w filii ar-

chiwum warszawskiego w No-

wym Dworze Mazowieckim, wer-

tujàc dokumenty przechowywane

w baraku, w fatalnych warunkach.

Kolejnym etapem by∏a praca

w p∏ockim archiwum przy semina-

rium duchownym, prowadzonym

przez Êp. ksi´dza profesora ˚e-

browskiego, który udost´pni∏ Pa-

nu B∏awdziewiczowi 49 kart zapi-

sanych dwustronnie w j´zyku ∏a-

ciƒskim, dotyczàcych koÊcio∏a

w Niepor´cie. Tak zdobyte infor-

macje sta∏y si´ podstawà pierwszej

wydanej w 2000 roku ksià˝ki

„Dzieje Niepor´tu 1387–1989”.

W 2006 roku roku wydane zosta-

∏y „Dzieje koÊcio∏a niepor´ckiego

1660–2005”. W 2012 roku dobie-

g∏y koƒca prace nad poszerzonym

i poprawionym drugim wydaniem

Dziejów Niepor´tu, w którym hi-

storia doprowadzona zosta∏a

do 2009 roku. Poprzedzi∏y jà ba-

dania 26 teczek z oryginalnymi do-

kumentami, znajdujàcymi si´

w Archiwum G∏ównym Akt Daw-

nych w Warszawie. Z kart do∏à-

czonych do dokumentów, na któ-

rych odnotowuje si´ korzystanie

z materia∏ów wynika∏o, ˝e Pan

W∏odzimierz by∏ wówczas pierw-

szà osobà nimi zainteresowanà. 

Ksià˝ki pana B∏awdziewicza

do dla wszystkich zainteresowanych

historià regionu nieocenione êród∏o

wiedzy. To z nich czerpià wiadomo-

Êci uczniowie, przygotowujàcy si´

do szkolnych konkursów, a miesz-

kaƒcy od wielu lat zwiàzani z gmi-

nà rozpoznajà na kartach ksià˝ek

cz∏onków swoich rodzin. 

Dzi´kujemy Panu W∏odzimie-

rzowi B∏awdziewiczowi za pi´kne

prze˝ycia, które towarzyszà nam,

gdy poznajemy nasze wspólne hi-

storyczne korzenie i ˝yczymy lek-

kiego pióra przy pracy nad drugim

wydaniem „Dziejów koÊcio∏a nie-

por´ckiego”. � BW
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Razem bezpieczniej

26 listopada w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´
debata mieszkaƒców „Razem bezpieczniej” na temat
szeroko rozumianego bezpieczeƒstwa.

Naspotkanie zaprosi∏ Ko-

mendant Powiatowy

Policji w Legionowie

inspektor Waldemar Perdion,

a udzia∏ w niej wzi´li razem z miesz-

kaƒcami, radnymi, so∏tysami i dy-

rektorami szkó∏ i jednostek organi-

zacyjnych – starosta Robert Wróbel,

wójt Maciej Mazur, komendant Ko-

misariatu Policji w Niepor´cie pod-

insp. Marek Kur, Naczelnik Wy-

dzia∏u Ruchu Drogowego KPP

w Legionowie podinsp. Tadeusz

Krupa oraz dzielnicowi m∏. aspirant

Tomasz Eisenmann i starszy aspi-

rant Mariusz Karwat. 

Debata zorganizowana zosta∏a

w zwiàzku z realizacjà rzàdowego

programu „Razem Bezpieczniej”,

jak równie˝ policyjnego programu

zapobiegania przest´pczoÊci i innym

zjawiskom patologii spo∏ecznej. Do-

tyczy∏a przemocy w rodzinie, bez-

pieczeƒstwa w ruchu drogowym,

bezpieczeƒstwa w miejscu zamiesz-

kania oraz w miejscach publicznych. 

Statystyki dotyczàce przest´pstw

pope∏nianych na terenie gminy

przedstawi∏ komendant podinsp.

Marek Kur. Wynika∏o z nich, ˝e

liczba zdarzeƒ niebezpiecznych sys-

tematycznie spada, np. w roku 2013

wszcz´to 114 post´powaƒ w spra-

wie kradzie˝y, a w roku 2015 – 58.

Równie˝ sami mieszkaƒcy przyzna-

wali, ̋ e liczba w∏amaƒ do mieszkaƒ

zmniejszy∏a si´ wyraênie, choç na-

dal widuje si´ obcych ludzi, którzy

w ró˝nych godzin penetrujà nasze

podwórka, budzàc poczucie zagro-

˝enia. Mieszkaƒcy byli te˝ zgodni

w pozytywnej ocenie pracy dwóch

dzielnicowych, pracujàcych na tere-

nie gminy, choç wskazywali na ko-

niecznoÊç zwi´kszenia ich liczby, by

interwencje przez nich podejmowa-

ne mog∏y byç szybsze. Podzi´kowa-

nia za dobrà wspó∏prac´ sk∏adali dy-

rektorzy szkó∏ obecni na sali pod-

kreÊlajàc, ˝e zawsze mogà liczyç

na pomoc i wspó∏prac´ z funkcjo-

nariuszami policji i stra˝y gminnej.

Sà oni zaanga˝owani w utrzymanie

bezpieczeƒstwa na drogach w sà-

siedztwie szkó∏, patrolujà te˝ tere-

ny wokó∏ placówek, nadzorujàc za-

chowanie m∏odzie˝y. Wskazywano

te˝ na koniecznoÊç ciàg∏ego eduko-

wania dzieci i m∏odzie˝y w zakre-

sie bezpiecznego korzystania z In-

ternetu i zapoznawania ze skutkami

cyberprzemocy. Bolàczkà komisa-

riatu w Niepor´cie jest zbyt ma∏a

liczba pracujàcych policjantów, ale

stan ten nie zmieni si´ w najbli˝-

szym czasie. Dobrà wiadomoÊcià

jest to, ˝e do koƒca grudnia dosta-

nie on do dyspozycji nowy samo-

chód, dofinansowany przez gmin´

w kwocie 40 000 z∏otych. � BW

Edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkołach gminnych

Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy odbyła si´
uroczystoÊç wr´czenia
mieszkaƒcowi
Niepor´tu, Panu
Włodzimierzowi
Bławdziewiczowi
Honorowego Tytułu
„Zasłu˝ony dla Gminy
Niepor´t”.

Pierwszy „Zasłu˝ony 
dla Gminy Niepor´t”
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Dnia 19 listopada 2015 r.
(czwartek) odbyła si´ XV sesja
Rady Gminy
Niepor´t VII kadencji 2014 – 2018.
Obrady poprowadzi∏ Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz

Woêniakowski. 

Podczas sesji Radni podj´li m.in. nast´pujàce uchwa∏y (pe∏-

na treÊç uchwa∏ pod adresem: (www.bip.nieporet.pl):

– chwa∏à Nr XV/101/2015 uchylono uchwa∏´, którà w 2008

roku ustalono wykaz miejscowoÊci po∏o˝onych na terenie

Gminy Niepor´t, w których pobiera si´ op∏at´ miejscowà;

w konsekwencji czego uchylono, uchwa∏à Nr XV/102/2015,

tak˝e uchwa∏´ w sprawie op∏aty miejscowej;

– uchwa∏à Nr XV/103/2015 uchylono uchwa∏´ z 2011 ro-

ku w sprawie op∏aty targowej;

– uchwa∏à Nr XV/104/2015 postanowiono o obni˝eniu ce-

ny ̋ yta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podat-

ku rolnego na obszarze Gminy Niepor´t w roku 2016

do kwoty 50,00 z∏ za 1 dt;

– uchwa∏à Nr XV/105/2015 okreÊlono wysokoÊci stawek po-

datku od nieruchomoÊci: 

1) od gruntów:

a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej,

bez wzgl´du na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków – 0,78 z∏ od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojàcymi lub wodami

powierzchniowymi p∏ynàcymi jezior i zbiorników

sztucznych – 4,51 z∏ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej

statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez orga-

nizacje po˝ytku publicznego – 0,26 z∏ od 1 m2 po-

wierzchni,

d) niezabudowanych obj´tych obszarem rewitalizacji,

o którym mowa w ustawie z dnia 9 paêdziernika 2015

r. o rewitalizacji i po∏o˝onych na terenach, dla których

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prze-

widuje przeznaczenie pod zabudow´ mieszkaniowà, us∏u-

gowà albo zabudow´ o przeznaczeniu mieszanym obej-

mujàcym wy∏àcznie te rodzaje zabudowy, je˝eli od dnia

wejÊcia w ˝ycie tego planu w odniesieniu do tych grun-

tów up∏ynà∏ okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoƒczono

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 z∏
od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich cz´Êci:

a) mieszkalnych – 0,64 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci zaj´tych

na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej – 19,76 z∏
od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej, z wyjàtkiem budynków

lub ich cz´Êci zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich cz´-

Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej

– w zakresie prowadzenia ̋ ∏obków i klubów dzieci´cych

wpisanych do rejestru ˝∏obków i klubów dzieci´cych

na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece

nad dzieçmi w wieku do lat 3 dla których okreÊla si´ staw-

k´ podatku w wysokoÊci – 9,88 z∏ od 1 m2 powierzchni

u˝ytkowej, 

c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materia∏em siewnym

– 10,02 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

d) zwiàzanych z udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych

w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci leczniczej za-

j´tych przez podmioty udzielajàce tych Êwiadczeƒ

– 4,63 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,

e) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej

statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez orga-

nizacje po˝ytku publicznego – 6,60 z∏ od 1 m2 powierzch-

ni u˝ytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartoÊci okreÊlonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 roku o podatkach i op∏atach lokalnych, zwanà

dalej „stawkà podstawowà”, z wyjàtkiem budowli

zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wod´ w rozumieniu ustawy

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-

d´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, dla których

okreÊla si´ stawk´ podatku w wysokoÊci – 1% ich war-

toÊci okreÊlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-

7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op∏a-

tach lokalnych, zwanà dalej,,stawkà preferencyjnà”.

– uchwa∏à Nr XV/106/2015 okreÊlono wysokoÊci stawek po-

datku od Êrodków transportowych:

1) od samochodu ci´˝arowego
w zale˝noÊci od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:

a) powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony włàcznie 506,00

b) powy˝ej 5,5 tony do 9 ton włàcznie 758,00

c) powy˝ej 9 ton i poni˝ej 12 ton 1074,00

2) od samochodu ci´˝arowego z zawieszeniem z innym 
oo lliicczzbbiiee  oossii 22, od dopuszczalnej masy pneumatycznym systemem
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: lub zawieszeniem zawieszenia

uznanym osi
za równowa˝ne jezdnych

a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 13 ton 1083,00 1174,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 13 ton i mniejszej ni˝ 14 ton 1128,00 1263,00

c) równej lub wy˝szej ni˝ 14 ton i mniejszej ni˝ 15 ton 1174,00 1308,00

d) równej lub wy˝szej ni˝ 15 ton 1218,00 1398,00

3) od samochodu ci´˝arowego oo lliicczzbbiiee  oossii 33, z zawieszeniem z innym
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu pneumatycznym systemem
i rodzaju zawieszenia: lub zawieszeniem zawieszenia

uznanym osi jezdnych
za

równowa˝ne
a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 17 ton 1308,00 1489,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 17 ton i mniejszej ni˝ 19 ton 1398,00 1579,00

c) równej lub wy˝szej ni˝ 19 ton i mniejszej ni˝ 21 ton 1489,00 1669,00

d) równej lub wy˝szej ni˝ 21 ton i mniejszej ni˝ 23 tony 1579,00 1760,00

e) równej lub wy˝szej ni˝ 23 tony i mniejszej ni˝ 25 ton 1768,00 1959,00

f) równej lub wy˝szej ni˝ 25 ton 1864,00 2054,00

4) od samochodu ci´˝arowego oo lliicczzbbiiee  oossii 44 z zawieszeniem z innym
i wi´cej, od dopuszczalnej masy całkowitej pneumatycznym systemem
pojazdu i rodzaju zawieszenia: lub zawieszeniem zawieszenia

uznanym osi
za jezdnych

równowa˝ne
a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 25 ton 1959,00 2149,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 25 ton i mniejszej ni˝ 27 ton 2054,00 2245,00

c) równej lub wy˝szej ni˝ 27 ton i mniejszej ni˝ 29 ton 2149,00 2245,00

d) równej lub wy˝szej ni˝ 29 ton i mniejszej ni˝ 31 ton 2245,00 2560,00

e) równej lub wy˝szej ni˝ 31 ton 2245,00 2560,00

5) od ciàgnika siodłowego i balastowego przystosowanego 
do u˝ywania łàcznie z naczepà lub przyczepà, 
o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poni˝ej 5,5 ton 594,00

b) od 5,5 tony i poni˝ej 9 ton 849,00

c) od 9 ton i poni˝ej 12 ton 1019,00

6) od ciàgnika siodłowego i balastowego z zawieszeniem z innym
przystosowanego do u˝ywania łàcznie pneumatycznym systemem
z naczepà lub przyczepà oo lliicczzbbiiee  oossii 22, lub zawieszeniem zawieszenia
od dopuszczalnej masy całkowitej uznanym osi
zespołu pojazdów: za jezdnych

równowa˝ne
a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 18 ton 1174,00 1308,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 18 ton i mniejszej ni˝ 25 ton 1263,00 1398,00

c) równej lub wy˝szej ni˝ 25 ton i mniejszej ni˝ 31 ton 1444,00 1489,00

d) równej lub wy˝szej ni˝ 31 ton 1625,00 2023,00

7) od ciàgnika siodłowego i balastowego z zawieszeniem z innym 
przystosowanego do u˝ywania łàcznie pneumatycznym systemem
z naczepà lub przyczepà oo lliicczzbbiiee  oossii 33 ii wwii´́cceejj, lub zawieszeniem zawieszenia
od dopuszczalnej masy całkowitej uznanym osi
zespołu pojazdów: za równowa˝ne jezdnych

a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 40 ton 1720,00 1798,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 40 ton 1912,00 2660,00

8) od przyczepy i naczepy, które łàcznie z pojazdem z zawieszeniem z innym 
silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ pneumatycznym systemem
całkowità od 7 ton i poni˝ej 12 ton, lub zawieszeniem zawieszenia
z wyjàtkiem zwiàzanych wyłàcznie uznanym osi
z działalnoÊcià rolniczà prowadzonà przez za jezdnych
podatnika podatku rolnego: równowa˝ne

a) od 7 ton a poni˝ej 12 ton 589,00

9) od przyczepy lub naczepy oo lliicczzbbiiee  oossii 11, które z zawieszeniem z innym
łàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà pneumatycznym systemem
dopuszczalnà mas´ całkowità z wyjàtkiem lub zawieszeniem zawieszenia
zwiàzanych wyłàcznie z działalnoÊcià rolniczà uznanym osi
prowadzonà przez podatnika podatku rolnego: za równowa˝ne jezdnych

a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 18 ton 632,00 676,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 18 ton i mniejszej ni˝ 25 ton 722,00 766,00

c) równej lub wy˝szej ni˝ 25 ton 812,00 957,00

10) od przyczepy lub naczepy oo lliicczzbbiiee  oossii 22,, które łàcznie z zawieszeniem z innym
z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ pneumatycznym systemem
całkowità z wyjàtkiem zwiàzanych wyłàcznie lub zawieszeniem zawieszenia
z działalnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podatnika uznanym osi
podatku rolnego: za równowa˝ne jezdnych 

a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton i mniejszej ni˝ 28 ton 903,00 947,00

b) równej lub wy˝szej ni˝ 28 ton i mniejszej ni˝ 33 tony 956,00 1003,00

c) równej lub wy˝szej ni˝ 33 tony i mniejszej ni˝ 38 ton 1051,00 1348,00

d) równej lub wy˝szej ni˝ 38 ton 1200,00 1774,00

11) od przyczepy lub naczepy oo lliicczzbbiiee  oossii 33  ii wwii´́cceejj, 
które łàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà 
dopuszczalnà mas´ całkowità z wyjàtkiem zwiàzanych 
wyłàcznie z działalnoÊcià rolniczà prowadzonà 
przez podatnika podatku rolnego:

a) równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton do 38 ton włàcznie 956,00 1147,00

b) powy˝ej 38 ton 1051,00 1337,00

12) od autobusu, w zale˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej ni˝ 22 miejsca 1118,00

b) równej lub wi´kszej ni˝ 22 miejsca 1529,00

– uchwa∏à Nr XV/107/2015 okreÊlono wzory formularzy in-

formacji i deklaracji podatkowych. 

Uchwa∏y podj´te podczas XV sesji Rady Gminy Niepor´t b´-

dà obowiàzywaç od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Ponadto Radni wys∏uchali Informacji o stanie realizacji zdaƒ

oÊwiatowych, w tym o wynikach sprawdzianu kompetencji

i egzaminu gimnazjalnego w szko∏ach których prowadzanie

nale˝y do zadaƒ w∏asnych Gminy Niepor´t za rok szkol-

ny 2014/2015, którà przedstawi∏a p.Henryka Galas, dyrek-

tor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Prze-

wodniczàcy Rady Gminy zamknà∏ obrady XV sesji Rady

Gminy Niepor´t. � J.Joƒska

XV Sesja Rady Gminy Niepor´t

PRZECZYTAJ I ZAPAMI¢TAJ DLA WŁASNEGO BEZPIECZE¡STWA

RROODDZZAAJJEE  SSYYGGNNAAŁŁÓÓWW,, SYGNAŁY ALARMOWE

Prezentujemy Paƒstwu sygnały alarmowe powszechnie obowiàzujàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Mogà byç wykorzystane w sytuacji rzeczywistego zagro˝enia lub w ramach treningów i çwiczeƒ, dotyczàcych
systemów wykrywania i alarmowania, zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie zasadami.
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UWAGA! KUP NA GWIAZDK¢
NIERUCHOMOÂå

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOÂå POD ZABUDOW¢ MIESZKANIOWÑ NA SPRZEDA˚ 
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza, ˝e w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz.11.00
w sali konferencyjnej (pok. nr 25) w budynku Urz´du Gminy Niepor´t – II p.,
adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t odb´dzie si´ drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzeda˝ niezabudowanej nieruchomoÊci poło˝onej we wsi
Izabelin gmina Niepor´t przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr
ewid. 185/8 o powierzchni 0,1550 ha, dla której Sàd Rejonowy w Legiono-
wie prowadzi ksi´g´ wieczystà Kw Nr WA1L/00053691/9, stanowiàcej wła-
snoÊç Gminy Niepor´t. 
NieruchomoÊç jest niezabudowana. Działka poło˝ona jest w sàsiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i pawilonu handlowego – sklepu spo˝ywcze-
go, który znajduje si´ u zbiegu ulic Szkolnej i Granicznej. Zarówno ul. Graniczna
jak i Szkolna sà głównymi ulicami w miejscowoÊci, posiadajà nawierzchni´ asfal-
towà i chodniki z kostki betonowej. BezpoÊredni dojazd do nieruchomoÊci zapew-
nia ulica Szkolna. Po drugiej stronie ul. Szkolnej naprzeciwko sprzedawanej nie-
ruchomoÊci znajduje si´ szkoła podstawowa, a w niedalekiej odległoÊci przysta-
nek autobusowy. 
W bezpoÊrednim sàsiedztwie nieruchomoÊci – w utwardzonej ulicy Szkolnej wyst´-
puje uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociàg, gaz, energia i telefon.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci ob-
szaru sołectwa Izabelin, w gminie Niepor´t działka stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej o symbolu w planie 7MN/U. Ponad-
to przedmiotowa działka poło˝ona jest w Strefie Ochrony Urbanistycznej Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. NieruchomoÊç poło˝ona jest na terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Cen´ wywoławczà nieruchomoÊci oraz wadium ustala si´ w wysokoÊci:
Cena wywoławcza brutto: 255 110 zł w tym 23% VAT

WysokoÊç wadium: 25 000 zł

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç w formie pieni´˝nej
– z oznaczeniem nieruchomoÊci (działki), której dotyczy – przelew lub wpłata – na ra-
chunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legio-
nowie o/ Niepor´t Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby
najpóêniej w dniu 15 grudnia 2015 r. wadium znajdowało si´ na rachunku ban-
kowym Gminy Niepor´t.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeƒ w siedzibie Urz´-
du Gminy Niepor´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, na stronie interne-
towej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.nieporet.pl.
Szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetargu mo˝na uzyskaç w Dziale
Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nie-
poret.pl, w godzinach pracy Urz´du.

�� � �
�

�

Gminny Zakład Komunalny
w Niepor´cie poszukuje 

osób ch´tnych do współpracy

Szukasz pracy?
Nawiàzujàc do informacji za-

mieszczonej w 13. numerze Wie-

Êci Niepor´ckich z dnia 13 listopa-

da 2015 r. dotyczàcej zmiany za-

sad rozliczeƒ z Odbiorcami wody,

Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie poszukuje osób
ch´tnych do wspó∏pracy w za-
kresie odczytywania liczników
wodomierzy u Odbiorców indy-
widualnych na terenie gminy
Niepor´t.
Oferta adresowana jest do osób:

– mieszkajàcych na terenie gminy

Niepor´t,

– dysponujàcych wolnym czasem,

– znajàcych topografi´ gminy,

w szczególnoÊci so∏ectwa, które-

go dotyczy oferta,

– obs∏ugujàcych komputer i posia-

dajàcych skrzynk´ pocztowà e-

-mail.

Osoby zainteresowane prosimy

o wype∏nienie i dostarczenie

do siedziby GZK w Niepor´cie ul.

PodleÊna 4b „Zg∏oszenia wspó∏-

pracy”. Druk „Zg∏oszenia wspó∏-

pracy” dost´pny jest na stronie

www.gzk.nieporet.pl w zak∏adce

„praca” i w siedzibie Zak∏adu.

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ 11
grudnia 2015 r. do godz. 15.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Podzia∏ gminy na rejony:

• Rejon I Niepor´ ~ 660 odczytów

• Rejon II os. G∏ogi, Aleksandrów,

Izabelin ~ 490 odczytów

• Rejon III Stanis∏awów Pierwszy

~ 490 odczytów 

• Rejon IV Micha∏ów-Grabina,

Józefów, Rembelszczyzna ~ 500

odczytów

• Rejon V Stanis∏awów Drugi,

Wola Aleksandra, Kàty W´gier-

skie ~ 400 odczytów

• Rejon VI Zegrze Po∏udniowe,

Bia∏obrzegi, Wólka Radzymiƒ-

ska, Beniaminów ~ 350 odczy-

tów

2. Odczyty dokonywane b´dà co

dwa miesiàce.

3. Zastrzega si´ mo˝liwoÊç zmian

w zakresach rejonów.

4. Z wybranymi Oferentami skon-

taktujemy si´ telefonicznie.

Dodatkowe informacje pod nume-

rem telefonu 22 774 87 89.

� GZK w Niepor´cie

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
ODPADÓW KOMUNALNYCH!

MO˚NA WRZUCAå

NIE WRZUCAå

mi´dzy innymi: ksià˝ki (okładki ksià˝ek
wykonane z innych materiałów nale˝y
usunàç), zeszyty, gazety i czasopisma,

prospekty, papier bez fragmentów
foliowych lub metalowych, tektur´, torby

i kartony papierowe, kartony poci´te
na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury

falistej, papierowe dokumenty
i dokumentacj´, papierowe ozdoby,

wytłaczanki z masy papierowej do jajek itp.

mi´dzy innymi: tłustego lub wilgotnego papieru lub tektury,
tektury i papieru z dodatkami folii czy aluminium, papieru
termicznego lub faksowego, kalek technicznych i papieru
przebitkowego (rachunki, faktury), paragonów, papieru
do pieczenia, papieru woskowego (katalogów i folderów
reklamowych), opraw i opakowaƒ wielomateriałowych np.
oprawy ksià˝ek i kalendarzy, kartony po mleku, sokach
itp., tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych,
podpasek i artykułów higienicznych, opakowaƒ
z zawartoÊcià, np. ˝ywnoÊcià, wapnem, czy cementem itp.

WOREK lub POJEMNIK
w kolorze niebieskim

z napisem „PAPIER”

W ostatnich miesiàcach pracownicy Dzia∏u Gospodar-

ki Odpadami Komunalnymi Urz´du Gminy Niepor´t

wyrywkowo sprawdzili w jaki sposób mieszkaƒcy gmi-

ny segregujà odpady. Zauwa˝ono, ̋ e niestety, nie wszy-

scy jeszcze wiedzà jak prawid∏owo segregowaç odpa-

dy komunalne, co potwierdza równie˝ przedsi´biorca

odbierajàcy ww. odpady komunalne od w∏aÊcicieli nie-

ruchomoÊci. W zwiàzku z powy˝szym, przypominamy

mieszkaƒcom w jaki sposób nale˝y segregowaç odpa-

dy komunalne wytwarzane w gospodarstwach domo-

wych, aby zrobiç to zgodnie z obowiàzujàcymi na te-

renie gminy Niepor´t zasadami.

MO˚NA WRZUCAå

NIE WRZUCAå

mi´dzy innymi: butelki i szklane
opakowania po ró˝nego typu
napojach i ˝ywnoÊci, szklane

opakowania po kosmetykach, słoiki,
inne opakowania szklane itp.

mi´dzy innymi: luster, naczyƒ
˝aroodpornych, ceramiki, kryształów,

lamp, doniczek, porcelany, bombek
i ozdób choinkowych, zniczy, kapsli,

zatyczek i zakr´tek oraz innych przedmiotów np. z gliny,
porcelany itp., glazury, terakoty, szkła okularowego

(soczewek), szklanych opakowaƒ po lekarstwach,
Êrodkach farmaceutycznych i chemicznych

z pozostałoÊciami zawartoÊci, szkła labolatoryjnego,
termometrów, rt´ciówek, strzykawek, szkła

budowlanego (np. szyb okiennych, szkła zbrojonego),
szyb samochodowych, ˝arówek, Êwietlówek, lamp

fluorescencyjnych i rt´ciowych, reflektorów, ekranów,
lamp telewizyjnych, itp.

WOREK lub POJEMNIK
w kolorze zielonym
z napisem „SZKŁO”

MO˚NA WRZUCAå NIE WRZUCAå
mi´dzy innymi: puste butelki plastikowe po napojach,

opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej
i Êrodkach czystoÊci, torebki (worki) plastikowe, kanistry
plastikowe, plastikowe opakowania po ˝ywnoÊci (kubki

po jogurtach, kefirach, koszyczki po owocach itp.),
pojemniki i opakowania oznaczone symbolami PET,

HDPE, PE, PP, puszki po napojach i konserwach; a tak˝e
plastikowe zakr´tki, drobny złom ˝elazny i z metali

kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie
aluminiowe, zakr´tki metalowe, kapsle, nakr´tki ze
słoików, odpady wielomateriałowe np. kartony
po mleku czy sokach, opakowania po zupkach,

opakowania po przyprawach itp.

mi´dzy innymi: opakowaƒ tłustych i nieopró˝nionych
z resztek zawartoÊci, tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, opakowaƒ po Êrodkach ochrony roÊlin np.
nawozach, Êrodkach owado- i chwastobójczych itp., olejach
silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych,
lakierach i innych chemikaliach, zabawek, klisz
fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych,
mokrych foli, opakowaƒ po lakierach, farbach, aerozolach,
cz´Êci silników, cz´Êci samochodowych, kabli, baterii i innych
substancji niebezpiecznych, pieluch jednorazowych,
podpasek, tworzyw piankowych, styropianu, papy, wełny
mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, odpadów
tekstylnych (np. poduszek, ubraƒ, poÊcieli itp.), azbestu itp.

tworzywa sztuczne
(plastik), metal

i opakowania
wielomateriałowe – WOREK

lub POJEMNIK w kolorze
˝ółtym z napisem

„PLASTIK”

WA˚NE!
Przypominamy, ̋ e te odpady komu-

nalne, których nie mo˝na wrzuciç

do worków lub pojemników prze-

znaczonych do selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych, wrzucamy

do pojemnika na odpady zmieszane,

który jest odbierany zgodnie z har-

monogramem co 2 tygodnie.

Selektywnà zbiórk´ odpadów
komunalnych nale˝y prowadziç
według nast´pujàcych zasad:
1. wrzucaç odpady komunalne pod-

legajàce selektywnej zbiórce

do worka lub pojemnika zgodnie

z ich przeznaczeniem;

2. przed wrzuceniem odpadu komu-

nalnego podlegajàcego selektyw-

nej zbiórce do worka lub pojem-

nika, nale˝y zmniejszyç jego ob-

j´toÊç np. poprzez zgniecenie,

z∏o˝enie itp.- wówczas wi´cej od-

padów si´ do niego zmieÊci;

3. wrzucaç do worka lub pojemnika

przeznaczonego do selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych

opró˝nione opakowania np. z resz-

tek pokarmu, kosmetyków czy

Êrodków czystoÊci itp. – g∏ównie

ze wzgl´du na warunki higienicz-

ne i sanitarne;

4. usuwaç z odpadów komunalnych

podlegajàcych selektywnej zbiór-

ce, za wyjàtkiem opakowaƒ wie-

lomateria∏owych: zszywki, kap-

sle, nakr´tki, papierowe, metalo-

we lub plastikowe cz´Êci

opakowaƒ czy innych odpadów,

wg zasady: papier do papieru, me-

tal do metalu, tworzywo sztucz-

ne (plastik) do tworzywa sztucz-

nego (plastiku) itp.- w miar´

mo˝liwoÊci;

5. nie t∏uc szk∏a przed wrzuceniem

go do worka, przeznaczonego

do selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych – grozi to rozerwa-

niem worka i wysypaniem si´ od-

padów.

Przypominamy równie˝ o symbolach

cz´sto stosowanych na odpadach

opakowaniowych wykonanych

z tworzyw sztucznych. Symbole

PET, HDPE, PE, PP itp. pojawiajà-

ce si´ na ww. opakowaniach podle-

gajà segregacji. Wyrzucamy je

do worków lub pojemników w kolo-

rze ˝ó∏tym.

PPoo cczzyymm  jjeesszzcczzee  mmoo˝̋nnaa  ppoozznnaaçç
cczzyy  ddaannyy  ooddppaadd  kkoommuunnaallnnyy
nnaaddaajjee  ssii´́  ddoo sseeggrreeggaaccjjii??
Przedstawiamy najcz´Êciej stosowa-

ne symbole pojawiajàce si´ w szcze-

gólnoÊci na opakowaniowych odpa-

dach komunalnych. Opakowania,

z tymi symbolami mo˝na wrzucaç

do worków przeznaczonych do selek-

tywnej zbiórki odpadów.

Symbol, który przedstawia

trzy zielone strza∏ki, które

tworzà trójkàt jest znakiem re-

cyklingu. Mo˝na go znaleêç na opako-

waniach, które mo˝na wykorzystaç

ponownie. Mogà mu towarzyszyç na-

pis i cyfra – informujà one wtedy o na-

zwie surowca, który wykorzystany zo-

sta∏ do wyprodukowania danego opa-

kowania.

Symbol,,zielony punkt” na

opakowaniu informuje

o tym, ˝e producent bierze udzia∏

w procesie recyklingu i odzysku

w danym kraju. 

Znak aluminium – oznacza, ̋ e

opakowanie wyprodukowane

zosta∏o z aluminium i nadaje si´ do re-

cyklingu.

Znak oznaczajàcy mo˝liwoÊç

ponownego wykorzystania

opakowania. Oznacza to, ˝e

po wykorzystaniu produktu jego opako-

wanie mo˝na wykorzystaç co najmniej

drugi raz.

Znak, który oznacza opako-

wania biodegradowalne – ta-

kie, które podczas komposto-

wania rozk∏adajà si´ nie

uwalniajàc szkodliwych dla naszego

Êrodowiska substancji.

Ponadto przypominamy, ̋ e do po-
jemnika z odpadami niepodlega-
jàcymi segregacji (zmieszanymi)
nie mo˝na wrzucaç odpadów ule-
gajàcych biodegradacji (zielo-
nych), bez wzgl´du na to, czy da-
ny mieszkaniec segreguje odpady
komunalne, czy nie. W przypad-
ku znajdowania si´ ww. odpadów
w pojemniku pracownicy firmy
pozostawià pojemnik bez wcze-
Êniejszego opró˝nienia. Po usuni´-
ciu z pojemnika odpadów zielo-
nych zostanie on odebrany
przy kolejnym odbiorze zgodnie
z harmonogramem.
Informujemy równie˝, ˝e odpady po-

chodzàce z drobnych remontów nale-

˝y zebraç w worki i dostarczyç

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych, który zlokalizo-

wany jest przy ul. Ma∏o∏´ckiej 62

w Niepor´cie. Wystawione razem

z pojemnikami w dniu odbioru zmie-

szanych odpadów komunalnych – nie
zostanà zabrane!

PRZYPOMINAMY!
Pojemniki z odpadami niepodlegajà-

cymi segregacji (zmieszanymi) lub

worki z selektywnie zebranymi odpa-

dami komunalnymi nale˝y w terminie

odbioru (zgodnie z harmonogramem)

wystawiaç poza teren nieruchomoÊci

np. ustawiaç przy furtce, nie póêniej
ni˝ do godz. 7.00 (rano).
W przypadku posiadania zewn´trznej

altany Êmietnikowej, nale˝y otwieraç

jà w terminie odbioru (zgodnie z har-

monogramem), nie póêniej ni˝ do go-
dziny 7.00 (rano).
Firma odbiera ww. odpady w godzi-
nach od 7.00 do 20.00.

� Renata Szkolniak
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Esej Magdy,
osiemnastoletniej
mieszkanki Wólki
Radzymiƒskiej, na temat
mo˝liwoÊci jednoÊci ludzi
odmiennych religii, ras,
Êwiatopoglàdów i kultur
w obecnym Êwiecie,
w którym za przewodnika
wybrała Jana
Pawła II i jego encyklik´
„Ut unum sint”, przyniósł
jej I miejsce
w X Ogólnopolskim
Konkursie Papieskim.

I miejsce Magdy Wize
w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim
Zadaniem uczniów szkó∏ wszyst-

kich typów, bioràcych udzia∏

w konkursie zorganizowanym

po raz dziesiàty przez Instytut Jana

Paw∏a II, by∏o napisanie pracy pog∏´-

biajàcej myÊli Jana Paw∏a II, tak by

niebanalnie podejÊç do problemów

wspó∏czesnoÊci i swoich w∏asnych.

Punktowane by∏o nie to, co ucznio-

wie powinni wiedzieç z lekcji, lecz

to, co wykracza poza ich szkolny

obowiàzek i standard. Nagradzano

za subtelnà i màdrà myÊl, oryginal-

nà form´, wra˝liwoÊç na problemy

wspó∏czesnoÊci i autentyczne zaanga-

˝owanie.

Magda napisa∏a esej na temat

„Czy dzisiaj mo˝liwa jest jednoÊç

ludzi odmiennych religii, ras, Êwia-

topoglàdów i kultur? W swojej re-

fleksji wybierz za przewodnika Ja-

na Paw∏a II i jego encyklik´

„Ut unum sint”. Jaka jest jej odpo-

wiedê na to pytanie? Magda po-

wiedzia∏a nam, ˝e sà to bardzo

trudne zagadnienia, dotyczàce sfer

zapalnych – odmiennych poglà-

dów i religii, które mogà rodziç

ró˝ne konflikty. Jednak dzi´ki

empatii, wyt´˝onej wspó∏pracy, to-

lerancji, a przede pokorze, mo˝e-

my si´ porozumieç. W swojej

pracy napisa∏a m.in. „(…) Byç mo-

˝e, gdyby wspó∏czeÊnie bardziej

podkreÊlane by∏o, i˝ wszelkie po-

dzia∏y, konflikty sà niezgodne

z wolà Chrystusa, mielibyÊmy

mniej ró˝norodnoÊci w kwestiach

oczywistych. Dodatkowym

wzmocnieniem w kwestii osià-

gni´cia jednoÊci wÊród ludzi od-

miennych Êwiatopoglàdów, a na-

wet ras, czy kultur mo˝e byç

wiernoÊç ich wobec Ewange-

lii. I tak, gdyby wspó∏czeÊnie

wszyscy wnikliwie odczytywali,

studiowali s∏owa Pisma Âwi´tego,

nie dochodzi∏oby mi´dzy nimi

do ˝arliwych k∏ótni o wy˝szoÊç

jednych nad drugimi, poniewa˝

w obliczu Boga wszyscy sà rów-

ni.(…) Systematyczne i rzetelne

powo∏ywanie si´ na Ewangeli´

rozwiàza∏oby wiele ró˝nic i spo-

rów, które wspó∏czeÊnie dzielà lu-

dzi, a nie ich jednoczà.(…)”.

Przyznanie nagród laureatom

konkursu odby∏o si´ w Instytucie

Jana Paw∏a II w Warszawie, a po-

przedzi∏o je zwiedzanie Âwiàtyni

OpatrznoÊci Bo˝ej. 

Magda jest uczennicà III klasy

Liceum Ogólnokszta∏càcego w Ra-

dzyminie. Ma na swoim koncie

ponadto III miejsce w II Konkur-

sie Wiedzy Historycznej o ˚o∏nier-

zach Niez∏omnych i rotmistrzu

Witoldzie Pileckim oraz jest lau-

reatkà IX Edycji Konkursu Histo-

rycznego z cyklu Historia i ˚ycie

– „Patriotyzm w burzliwym stule-

ciu (1914-2014) w roku szkol-

nym 2013/2014, w ramach które-

go napisa∏a prac´ „Patriotyzm mo-

jej rodziny”. � B.Wilk

„Gałàzka 
rozmarynu” w GOK

15 listopada na deskach Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie Teatr Obrz´dowy, Êwi´tujàcy właÊnie
drugie urodziny, wystawił „Gałàzk´ rozmarynu”
Zygmunta Nowakowskiego. Widownia, szczelnie
wypełniajàca sal´, z entuzjazmem przyj´ła kolejnà
premier´, tematykà nawiàzujàcà do obchodzonego
w listopadzie Âwi´ta NiepodległoÊci. 

Zespoł dzieci z grupy „Zdobywców” (4-latki)
z Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu
Południowym zdobył wyró˝nienie w VII edycji
konkursu „Zdrowie w bajce”, którego
organizatorami byli Starostwo Powiatowe
w Legionowie, Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Legionowie oraz Szkoła
Podstawowa nr 7 w Legionowie.

„Zdobywcy” zdobyli
wyró˝nienie
G∏ównym celem konkursu jest

pog∏´bianie ÊwiadomoÊci dzieci

na temat zdrowego trybu ˝ycia,

a tak˝e kszta∏towania postawy od-

powiedzialnoÊci za w∏asne zdro-

wie. Tematem konkursu dla dzie-

ci w wieku 4 lat by∏a „Zdrowa pio-

senka”. Dzieci pod kierunkiem

swoich nauczycieli p. El˝biety

Szewc i p. Katarzyny Kosmali wy-

kona∏y bardzo dynamicznà i ryt-

micznà piosenk´ pt. „Zdrowy

przedszkolak” przy akompania-

mencie dwóch perkusji i pi´ciu gi-

tar. Tekst do piosenki u∏o˝y∏a p.

Monika Matuszów – mama Kry-

stiana. Ogromne gratulacje za od-

wag´ i profesjonalny wyst´p

na scenie Miejskiego Ratusza

w Legionowie na miar´ Zdobyw-

ców z Akademii Ma∏ych Odkryw-

ców. Za wspania∏y wyst´p dzieci

zosta∏y wyró˝nione przez jury, z∏o-

˝one z organizatorów, statuetkà,

upominkami dla ka˝dego uczest-

nika, przyborami do zabaw rucho-

wych dla przedszkola oraz dyplo-

mami.

Serdeczne podzi´kowania dla

paƒstwa Rafa∏a i Justyny Oszczyk

za przewiezienie na konkurs dzie-

ci limuzynà, jak na prawdziwych

artystów przysta∏o.

� Anna Ko∏odziej

„Ga∏àzka rozmarynu”, widowisko

w pi´ciu obrazach, jest sztukà s∏a-

wiàcà Legiony i ich wodza, Józe-

fa Pi∏sudskiego. Jej autor, Zygmunt

Nowakowski (1891–1963), by∏ ak-

torem i re˝yserem, goràcym patrio-

tà, który w 1914 roku wstàpi∏

do Legionów Polskich. Doskona-

le zna∏ klimat panujàcy w szere-

gach legionistów, ich postawy ˝y-

ciowe, oczekiwania, rozterki i cha-

raktery. „Ga∏àzka rozmarynu”

umiej´tnie ∏àczy wàtki komediowe

i patriotyczne, ukazuje proste, lecz

niezwykle barwne ˝ycie ˝o∏nier-

skie, ze wszystkimi jego smaczka-

mi. Prapremiera teatralna odby∏a

si´ w Teatrze Polskim w Warsza-

wie w 1937 roku, sztuka nie scho-

dzi∏a z afiszów najwi´kszych pol-

skich teatrów niemal do wybu-

chu II wojny Êwiatowej. 

Dla niepor´ckiej widowni przed-

stawienie przygotowa∏a Justyna

Zbiróg, a opraw´ muzycznà za-

pewni∏a Katarzyna Ignaciuk. Ra-

zem z aktorami Teatru Obrz´dowe-

go udzia∏ w nim wzi´li cz∏onkowie

grupy Strefa Podmiejska i m∏o-

dzie˝ ze Strefy Szefa, Êpiewajàce

Piena Voce oraz najm∏odsi, dzieci

z sekcji wokalno-tanecznej GOK.

W realia sztuki wprowadzi∏ goÊci

W∏odzimierz B∏awdziewicz. 

Wykonawcy, reprezentujàcy

cztery pokolenia, przenieÊli wi-

dzów do przedwojennej Kawiaren-

ki u S∏owikowskiego, w której

mieszkaƒcy Kielc dzielà si´ swo-

jà radoÊcià, nadziejami i obawami

dotyczàcymi powstajàcych Legio-

nów Pi∏sudskiego. Na scenie kró-

lujà eleganckie, pi´kne stroje,

na sto∏ach w kawiarni stoi delikat-

na zastawa. Jest du˝o humoru, ale

równie˝ wzruszajàcych piosenek,

a wÊród nich najwa˝niejsza

– O mój rozmarynie. 

Przygotowane z rozmachem

przedstawienie zachwyci∏o wi-

dzów i zebra∏o gromkie oklaski.

Wszyscy na chwil´ przenieÊli si´

w czasie i poczuli emocje, jakie

przezywali Polacy u progu odra-

dzajàcej si´ Ojczyzny. Na zakoƒ-

czenie wieczoru aktorzy Teatru

Obrz´dowego, Êwi´tujàcego w∏a-

Ênie drugie urodziny, otrzymali tort

udekorowany p∏onàcà fontannà.

Przy∏àczamy si´ do ˝yczeƒ i ser-

decznych gratulacji, dzi´kujemy

za pozytywne emocje, które prze-

˝ywamy oglàdajàc przedstawienia

w wykonaniu Teatru Obrz´dowe-

go i czekamy na kolejnà ods∏on´

„Ga∏àzki Rozmarynu” w przy-

sz∏ym roku.

� BW

Parafia Rzymsko-Katolicka N. M. P. Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym 
w sobot´, 5 grudnia, Caritas w Stanisławowie Pierwszym prowadził b´dzie 

ZBIÓRK¢ PUBLICZNÑ ˚YWNOÂCI
w sklepach MILA, ANNA, MARCPOL,CARLO, API
(Zezwolenie nr.2015/4483/KS). Zbiórka potrwa w godzinach 9.00–17.00. 
Zach´camy Paƒstwa do podzielenia si´ ˝ywnoÊcià z osobami potrzebujàcymi, 
aby Êwi´ta w ka˝dym domu upłyn´ły w szcz´Êliwej atmosferze.

oraz  zaprasza dz iec i  na 

SPOTKANIE ZE ÂW. MIKOŁAJEM,
6 grudnia o godz.10.30, 
w koÊciele w Stanisławowie Pierwszym, 
ul. Izabeliƒska 8.
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W Gminnym Przedszkolu w Niepor´cie 23 i 25 listopada odbyło si´ pierwsze wa˝ne
wydarzenie dla dzieci najmłodszych – pasowanie na przedszkolaka. UroczystoÊç ta w du˝ym
stopniu stanowi zakoƒczenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujàcych
w przedszkolu.

Krasnale i Pszczółki w przedszkolnym gronie
Podczas uroczystoÊci pasowa-

nia maluchy swoim zachowa-

niem potwierdzi∏y, ˝e dobrze

si´ czujà w przedszkolu. W obec-

noÊci rodziców Pani Dyrektor przy-

j´∏a dzieci do grona przedszkola-

ków. „Pszczó∏ki” i „Krasnale”

pi´knie zaprezentowa∏y piosenki,

wierszyki i taƒce, których nauczy-

∏y si´ podczas pobytu w przedszko-

lu. OdÊwi´tny strój, a tak˝e wystrój

sali podkreÊli∏y donios∏oÊç wyda-

rzenia. Po wyst´pach maluchy zo-

sta∏y uroczyÊcie pasowane

na przedszkolaka, otrzyma∏y pa-

miàtkowe dyplomy i upominki.

T´ mi∏à uroczystoÊç zakoƒczy∏

s∏odki pocz´stunek przygotowany

przez rodziców.

� M.Kowalewska, A.Maƒk

Autorka kryminałów, Katarzyna Puzyƒska, spotkała si´ ze swoimi czytelnikami
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.

Konkurs „Droga do szkoły drogà do zdrowia”

Spotkanie autorskie z Katarzynà Puzyƒskà
W sobotnie popo∏udnie w Gminnym

OÊrodku Kultury czarowa∏a pani Ka-

sia Puzyƒska, autorka krymina∏ów:

„Motylek”, „Wi´cej czerwieni”,

„Trzydziesta pierwsza”, „Z jednym

wyjàtkiem” i „Utopce”. Premiera

ostatniego odby∏a si´ niedawno, bo

w∏aÊnie w listopadzie. Ksià˝ki sk∏a-

dajà si´ na sag´ kryminalnà o poli-

cjantach z Lipowa, ∏àczà w sobie

elementy klasycznego krymina∏u

i powieÊci obyczajowej z rozbudo-

wanym wàtkiem psychologicznym.

Porównywane sà do ksià˝ek Agathy

Christie i powieÊci szwedzkiej kró-

lowej gatunku, Camilli Läckberg.

Spotkanie up∏yn´∏o w niezwykle

sympatycznej atmosferze, przyby∏a

na nie wierna grupa amatorów przy-

gód Daniela Podgórskiego i kontro-

wersyjnej Klementyny Kopp. Pyta-

niom nie by∏o koƒca- wszyscy chcie-

li poznaç tajniki powstawania

kryminalnej fabu∏y.

Przybyli zostali równie˝ zaprosze-

ni do wspólnej fotografii z zaproszo-

nym goÊciem. � A.Szczepaƒska

W SP im. W. Chotomskiej w Józe-

fowie trwa niezwyk∏y konkurs prze-

znaczony dla uczniów klas 0-6 oraz

ich rodziców. Spotka∏ si´ on z cie-

p∏ym przyj´ciem zarówno ze strony

dzieci, jak i doros∏ych. Wszystkim

dostarczy∏ mnóstwo radoÊci i wywo-

∏a∏ wiele uÊmiechów na twarzach.

Wzbudza∏ te˝ refleksje oraz sprzy-

ja∏ podejmowaniu postanowieƒ.

Czy Paƒstwa równie˝ rozbawi?

A mo˝e sprawi, ˝e choç na chwil´

uda si´ zwolniç tempo ˝ycia i wy-

gospodarowaç kilka minut wi´cej

ka˝dego dnia dla siebie oraz swoich

pociech. Tych m∏odszych i star-

szych. Prosz´ si´ przekonaç.

Konkurs „Droga do szko∏y drogà
do zdrowia”. 
Ka˝dy zostaje zwyci´zcà!!!

Warunki udzia∏u:

1. Wychodzimy z domu kilka minut

wczeÊniej ni˝ zwykle.

2. Parkujemy samochód 500, 400,

300, 200 lub 100 metrów od szko∏y.

3. Idziemy z dzieckiem do szko∏y,

czytajàc umieszczone po drodze

znaki informacyjne.

Nagrody dla rodziców:

1. Bezcenny czas sp´dzony z dziec-

kiem na Êwie˝ym powietrzu.

2. Dotlenienie si´ przed ca∏odzien-

nà, ci´˝kà pracà.

3. Lepsza kondycja fizyczna. 

Nagrody dla dzieci:

1. Bezcenny czas sp´dzony z ma-

mà/tatà na Êwie˝ym powietrzu.

2. Dotlenienie si´ przed ci´˝kà,

umys∏owà pracà w szkole.

3. Lepsza kondycja fizyczna. 

Zapraszamy do udzia∏u i ˝yczymy

mi∏ej zabawy? � Renata KuÊ

Poznaj Bibliotek´ Publicznà
Gminy Niepor´t

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne 
i Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t

zapraszajà osoby zainteresowane historià regionu na prelekcj´ pt.
„BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIEPOR¢CIE

WCZORAJ I DZISIAJ”, 
którà przedstawi Dyrektor BP Gminy Niepor´t El˝bieta

Kotowska, 10 grudnia o godzinie 18.30 w lokalu
„Zagłobianka”, pl. WolnoÊci 2 w Niepor´cie.

GOK zaprasza do udziału
w sekcjach i wydarzeniach
• Zapraszamy ka˝dego, kto lubi Êpiewaç i chciałby rozwijaç

swój wokalny talent do nowego ZESPOŁU WOKALNEGO.
Próby odbywajà si´ w ka˝dy wtorek o godzinie 18.15, pod kierunkiem
pani Agnieszki Chojeckiej w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie,
ul. Dworcowa 9a. 

• Balet w Kàtach W´gierskich prowadzony przez choreograf Krystyn´
Strawiƒskà-Goliasz istnieje ju˝ trzeci sezon. Realizowany sà podstawy
taƒca klasycznego, choreografie do do znanych baletów, nauka wyrazu
scenicznego. Ch´tnych serdecznie zapraszamy!

• Zespół ludowy KÑCOWIAK – od dwóch miesi´cy çwiczy w Kàtach
W´gierskich pod okiem instruktora – Mateusza Pontka. Wszystkie
ch´tne dzieci serdecznie zapraszamy.

• Zaj´cia ˝eglarskie – zapraszamy do udziały w cyklu spotkaƒ
˝eglarskich młodzie˝, seniorów (szkolenie na patent ˝eglarski), a tak˝e
rodziców z dzieçmi (pływanie rekreacyjne). W miesiàcach zimowych
odbywaç si´ b´dà zaj´cia teoretyczne, maj-paêdziernik zaj´cia
praktyczne na Zalewie Zegrzyƒskim. Zaj´cia realizowane
przy współpracy z MOS2. Informacje i zapisy w GOK Niepor´t.

PLANY NA GRUDZIE¡:
• bajka dla dzieci „Zimowe opowieÊci” i spotkanie z Mikołajem

– 5.12. godz. 14.00, GOK Niepor´t. Wst´p wolny, zapisy do 03.12.
• Rodzinne warsztaty Êwiàteczne

OK Kàty W´gierskie 04.12 godz. 19.00 – warsztaty i kiermasz
Êwiàteczny 
GOK Niepor´t 12.12 godz. 13.30
OK Wólka Radzymiƒska 19.12 godz. 10.00
OK Zegrze Południowe 19.12 godz. godz. 10.00
Cena udziału w jednych warsztatach – 15 złotych, obowiàzujà zapisy.

• Spektakl Osiem Kobiet – 20.12 GOK Niepor´t godz. 18.00 

Aquapark „Fala” w Stanisławowie
Pierwszym zaprasza w okresie Êwiàtecznym
Aquapark „Fala”
przygotował dla
pływaków w wieku
4–16 lat specjalnà 
ofert´ mikołajkowà 
oraz zaprasza do pływalni
w okresie Êwiàtecznym.

„Mikołajki na pływalni”
– 6 grudnia, przez ca∏y dzieƒ, dzie-

ci w wieku od 4 do 16 lat pierwszà

godzin´ pobytu na basenie otrzymu-

jà GRATIS! Ka˝da kolejna godzi-

na naliczana b´dzie minutowo, wg

obowiàzujàcego cennika ulgowego.

Godziny otwarcia p∏ywalni
w okresie Êwiàtecznym:
� 24 grudnia, czwartek nieczynne

� 25 grudnia, piàtek nieczynne

� 26 grudnia, sobota czynne

w godz. 14.00 –22.00.

� 27 grudnia, niedziela czynne

w godz. 8.00 –22.00.

� grudnia, poniedzia∏ek czynne

w godz. 6.00 –22.00.

� 28grudnia, wtorek czynne

w godz. 6.00 –22.00.

� 30 grudnia, Êroda czynne

w godz. 6.00 –22.00.

� 31 grudnia, czwartek nieczynne

� 1 stycznia, piàtek nieczynne.

Zapraszamy.

Niezwykły konkurs
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  GGRRUUDDNNIIUU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie, 
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska,
Polna, Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna,
D´bowa, Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga,
Heleny, Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika,
Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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Zanim jednak przejd´ do omó-

wienia wykonanych na cmenta-

rzu prac, pragn´ krótko przyto-

czyç kilka informacji dotyczàcych te-

go miejsca.

W pierwszej po∏owie XIX wie-

ku w∏aÊciciele dóbr ziemskich

sprowadzili w okolice Niepor´tu

niemieckich osadników. Nadano

im ziemi´ i pozwolono si´ osiedliç.

Mieli oni doÊwiadczenie w budo-

waniu sieci melioracyjnych, osu-

szaniu gruntów. Wprowadzili no-

watorskie metody uprawy roli

oraz hodowli.

W przeciàgu kilkudziesi´ciu lat

nast´powa∏o mieszanie si´ rodzin

i kultur rdzennych mieszkaƒców

z przyby∏ymi kolonistami.

˚yli i umierali na ziemi polskiej.

Stàd jeszcze w XIX wieku za∏o˝o-

no cmentarz, na którym chowano

g∏ównie rodziny pochodzenia nie-

mieckiego, ale równie˝ osoby

z polskimi nazwiskami. Wed∏ug

danych pochodzàcych z „Tabelli

miast, wsi i osad Królestwa Pol-

skiego” z 1827, a gromadzonych

w latach 1824-26, Micha∏ów (ta-

kà nazw´ nosi∏a miejscowoÊç) na-

le˝a∏ do parafii Tarchomin, by∏

w∏asnoÊcià prywatnà, gdzie by-

∏o 18 domów i 65 mieszkaƒców.

Wi´cej danych dostarcza spis po-

wszechny przeprowadzony

w 1921 r.: „Micha∏ów (Grabina)

– gm. Jab∏onna, wieÊ, 16 budyn-

ków mieszkalnych, osoby obecne

w czasie spisu 30.09.1921 (bez ob-

j´tych spisem wojskowym): 99,

m´˝czyzn: 50, kobiet: 49, wyzna-

nia rzymsko-katolickiego:11, wy-

znania ewangelickiego: 88, naro-

dowoÊci polskiej: 87, narodowoÊci

niemieckiej: 12”

Dzia∏alnoÊç nekropolii zosta∏a

zakoƒczona podczas II Wojny

Âwiatowej, wraz z wysiedleniem

ludnoÊci pochodzenia niemieckie-

go przez w∏adze nazistowskie.

W gminie Niepor´t wyst´pujà

jeszcze 3 miejsca spoczynku osad-

ników. Znajdujà si´ w Józefowie

przy ulicy Stru˝aƒskiej, Stanis∏a-

wowie Pierwszym przy ul. Kon-

waliowej oraz w Izabelinie przy ul.

Ma∏o∏´ckiej. Cmentarz w Micha-

∏owie – Grabinie jest najlepiej za-

chowany. Nazwiska wyst´pujàce

na uszkodzonych podczas dzia∏aƒ

wojennych nagrobkach to: Guhl,

Kaufman, Kebber, Szuster, Do-

claw, Bartel, Blum, Mank, Rajn-

cholc.

Od zakoƒczenia II Wojny Âwia-

towej nekropolia popada∏a w ruin´,

padajàc ∏upem szabrowników

i z∏omiarzy. Nagrobki by∏y zdewa-

stowane, rozcz∏onkowane i poroz-

rzucane po ca∏ym terenie, który

znacznie zarós∏ dzikim drzewosta-

nem i krzakami.

W 2012 roku cmentarzem zaj´-

∏o si´ Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne chcàc uchroniç t´, mi-

mo wszystko, najlepiej zachowa-

nà pod wzgl´dem liczby nagrob-

ków, tego typu nekropoli´ w po-

wiecie legionowskim. Wtedy to

w g´stwinie porastajàcej nekropo-

li´ wytyczone, a w∏aÊciwie wyci´-

te i wykarczowane zosta∏y alejki.

Zebrano te˝ kilkadziesiàt worków

Êmieci, oraz pozbierano fragmen-

ty nagrobków dopasowujàc je

do siebie jak puzzle.

W tym roku dzi´ki dotacji

od Urz´du Gminy Niepor´t w wy-

sokoÊci 10 000 z∏, przyznanej

w ramach zadania „Uporzàdko-

wanie i renowacja cmentarza

osadników niemieckich w Micha-

∏owie-Grabinie” oraz wk∏adowi

w∏asnemu Stowarzyszenia w wy-

sokoÊci 450 z∏, mo˝liwe by∏y szer-

sze dzia∏ania majàce na celu udo-

st´pnienie i tzw. „przywrócenie

pami´ci” o tym miejscu. Podzie-

lone zosta∏y na 2 etapy.

Pierwszym z nich by∏y prace po-

rzàdkowe, prowadzone nieodp∏at-

nie przez cz∏onków Stowarzysze-

nia oraz harcerzy i mieszkaƒców,

którzy liczne odpowiedzieli

na apel o pomoc. Mia∏y na celu

uprzàtni´cie i uporzàdkowanie

alejek, posprzàtanie nagrobków

i ich otoczenia oraz wysypanie

kruszywem betonowych sarkofa-

gów co zapobiegnie zarastaniu

roÊlinnoÊcià.

Kolejnym etapem by∏o przepro-

wadzenie renowacji dwóch na-

grobków z piaskowca: rodziny

Blum, pochodzàcego z 1899 roku

i Emilii z Czarnowskich Kaufman

z 1913 r., wykonane przez firm´

kamieniarskà. Prace obejmowa∏y:

oczyszczenie wszystkich p∏asz-

czyzn z nalotu powierzchniowego,

z∏o˝enie i sklejenie istniejàcych

elementów w jednà ca∏oÊç z zacho-

waniem pierwotnej formy, oczysz-

czenie wykutych napisów, oczysz-

czenie ubytków powsta∏ych w wy-

niku uszkodzeƒ mechanicznych

(ostrza∏u) bez ich uzupe∏niania, za-

impregnowanie nagrobków w ce-

lu zabezpieczenia przed szkodliwy-

mi czynnikami atmosferycznymi.

Na szczególnà uwag´ zas∏ugu-

je nagrobek rodziny Blum, który

ze wzgl´du na swojà masywnoÊç

znajdowa∏ si´ do tej pory w cz´-

Êciach i poroÊni´ty by∏ przez mchy.

Po po∏àczeniu wszystkich ele-

mentów góruje nad nekropolià, je-

go wysokoÊç to ponad 3 metry (!).

Ca∏oÊç prac przypiecz´towa∏o

umieszczenie, przy wejÊciu

na cmentarz, tablicy informacyjnej

zawierajàcej rys historyczny miej-

scowoÊci i cmentarza.

TrafnoÊç i koniecznoÊç prowa-

dzenia prac potwierdzajà w rozmo-

wach mieszkaƒcy, którzy interesu-

jà si´ zabytkowym cmentarzem

i licznie go odwiedzajà, czego naj-

lepszy dowód mieliÊmy podczas

uroczystoÊci Wszystkich Âwi´-

tych i Dnia Zadusznego. Wiele

z nowo zamieszka∏ych osób nie

mia∏o wczeÊniej informacji o znaj-

dujàcej si´ w ich miejscowoÊci hi-

storycznej nekropolii.

Dzi´kujemy wszystkim oso-

bom, które uczestniczàc w pracach

porzàdkowych na terenie cmenta-

rza, pomog∏y przywróciç pami´ç

o historii ca∏ej miejscowoÊci i jej

mieszkaƒcach. Serdecznie zapra-

szamy do dalszej wspó∏pracy

z Niepor´ckim Stowarzyszeniem

Historycznym, abyÊmy mogli

wspólnie troszczyç si´ o nasze

dziedzictwo. 

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Zakoƒczyły si´ przewidziane na ten rok prace
majàce na celu porzàdkowanie i udost´pnienie
mieszkaƒcom i turystom cmentarza osadników
niemieckich oraz osób narodowoÊci polskiej
w Michałowie-Grabinie, przy ul. Kwiatowej.
W niniejszym artykule pragn´ podsumowaç
działania prowadzone na nekropolii w 2015 roku.

Przywracamy blask nekropolii
w Michałowie-Grabinie 


