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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w paêdzierniku 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP
ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
16 paêdziernika 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
23 paêdziernika 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w paêdzierniku 2012 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 23 paêdziernika 2012 r. od godz. 16.00

Od soboty – 6 paêdziernika
– gmina Niepor´t uzyskała
bezpoÊrednie połàczenie
z warszawskim metrem.
Autobusy 705 oraz 735 doje˝d˝ajà
a˝ do p´tli Metro Marymont.

o komentarz
poprosiliÊmy
MACIEJA
MAZURA
Wójta Gminy
Niepor´t
Panie Wójcie, od tygodnia autobusy 705 i 735 majà przed∏u˝onà tras´
do p´tli Metro Marymont. Wi´kszoÊç
doje˝d˝ajàcych chwali sobie t´ zmian´. Jakie by∏y jej powody?
Metro to doskona∏y Êrodek komunikacji warszawskiej. Zale˝a∏o nam
na maksymalnym uproszczeniu dojazdu do niego tak, aby mieszkaƒcy gminy, bez dodatkowej przesiadki i w krótszym czasie mogli wsiàÊç
do metra. Takie rozwiàzanie u∏atwia te˝ dojazd turystom do naszej
gminy, nad Zalew Zegrzyƒski.
Po wyjÊciu z metra majà bezpoÊredni autobus na pla˝´ czy do lasu. Jest jeszcze jeden bardzo wa˝ny powód, dla którego zdecydowaliÊmy si´ na podj´cie rozmów
z ZTM – bezpieczeƒstwo. Nasi
mieszkaƒcy wielokrotnie sygnalizowali, ˝e na p´tli ˚eraƒ m∏odzi ludzie, zw∏aszcza uczniowie, sà napadani, ˝e zdarzajà si´ tam sytuacje
niebezpieczne. Zale˝a∏o nam na zapewnieniu bezpieczeƒstwa podczas
dojazdu do szko∏y czy pracy i sàdz´, ˝e teraz sytuacje takie b´dà nale˝a∏y do rzadkoÊci. Mam jeszcze
jednà dobrà wiadomoÊç – na liniach 705 i 735 nastàpi wymiana
taboru na nowszy. Poprawi si´
wi´c nie tylko czas i bezpieczeƒstwo, ale i komfort dojazdu.

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH
czytaj o...
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AUTOBUSEM do metra!
inie 705 i 735 to podstawa komunikacji, ∏àczàcej gmin´ Niepor´t z Warszawà. Codziennie korzystajà z nich
mieszkaƒcy doje˝d˝ajàcy do pracy, szko∏y,
na studia, za∏atwiajàcy dziesiàtki spraw
w mieÊcie. Dojazd do metra i centrum wymaga∏ przesiadek. Dotychczasowa p´tla
koƒczàca tras´ znajdowa∏a si´ na ˚eraniu.
Mo˝na te˝ by∏o wysiàÊç wczeÊniej, na przystanku Konwaliowa i kontynuowaç jazd´
kolejnym autobusem.
Od soboty, 6 paêdziernika, dojazd
do Warszawy uleg∏ znacznej poprawie.
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705:
BIA¸OBRZEGI/RYNIA – … – Modliƒska – most Grota-Roweckiego – al. Armii
Krajowej – W∏oÊciaƒska – METRO MA-

W pierwszà niedziel´ paêdziernika
mieszkaƒcy gminy uroczyÊcie obchodzili
Gminne Do˝ynki – Âwi´to Ziemniaka.
Sołectwa przygotowały pi´kne kosze
darów pól, łàk i lasów, na scenie
prezentowały si´ kolejno zespoły taneczne
i wokalne, rozegrano kartoflad´, czyli
konkursy z ziemniakiem w roli głównej,
stra˝acy zorganizowali pokaz sprawnego
działania, a wszyscy niecierpliwie czekali
na pieczone w ognisku ziemniaki. GoÊciem
specjalnym tegorocznego Êwi´ta była
delegacja z partnerskiego Dobrego Miasta
wraz z zespołem Êpiewaczym „Seniorzy”,
który wziàł udział w wyst´pach.
Wieczorem zaÊpiewał popularny Weekend,
koƒczàc weekend mocnym akcentem.

ATRAKCYJNE DZIAŁKI
na sprzeda˝
w gminie Niepor´t

www.nieporet.pl

W odpowiedzi na wnioski mieszkaƒców
gminy, wójt Maciej Mazur wynegocjowa∏
z Zarzàdem Transportu Miejskiego przed∏u˝enie trasy linii 705 i 735 do p´tli Metro Marymont. Umo˝liwia to bezpoÊrednià przesiadk´ do metra, a to oznacza skrócenie czasu, potrzebnego na dojazd do celu. Nowa
trasa przebiega nast´pujàco:

str.
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FOTORELACJA
z Âwi´ta Ziemniaka

KONTAKT: promocja@nieporet.pl

•

RYMONT (powrót: W∏oÊciaƒska – ˚elazowska – al. Armii Krajowej)
735:
ZEGRZE P¸D – … – Modliƒska – most
Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej
– W∏oÊciaƒska – METRO MARYMONT
(powrót: W∏oÊciaƒska – ˚elazowska – al.
Armii Krajowej).
Nowy rozk∏ad jazdy obowiàzujàcy od 6
paêdziernika mo˝na znaleêç na stronie
www.ztm.waw.pl lub na stronie Gminy Niepor´t www.nieporet.pl.
 B.Wilk

Fotoreporta˝ na stronach 4-5

str.

4-5

NOWY SYSTEM
gospodarowania
odpadami

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t

•

tel. (22) 767 04 00
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• Bàdê bezpieczny! • Bàdê poinformowany!• Bàdê bezpieczny! •

ZALOGUJ SI¢ w Bezpłatnym Serwisie
Informacyjnym SMS Gminy Niepor´t
Szanowni Paƒstwo,
majàc na uwadze bezpieczeƒstwo oraz popraw´ komunikacji z mieszkaƒcami Wójt Gminy Niepor´t uruchomił bezpłatny Serwis
SMS Gminy Niepor´t. Umo˝liwia on szybkie i sprawne przekazywanie informacji o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych ze zmianà
warunków pogodowych, sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu mieszkaƒców, a tak˝e informacji o wa˝nych
wydarzeniach z ˝ycia gminy. Serwis jest wolny od treÊci reklamowych i słu˝y tylko do komunikacji Gminy z Mieszkaƒcami.
Zapraszamy do zarejestrowania si´ w przygotowanym bezpłatnym serwisie informacyjnym SMS.
SERWIS INFORMACYJNY
KOD REJESTRUJÑCY
BEZPIECZE¡STWO – przesyłane
nieporet01
b´dà informacje zwiàzane ze zmianà
warunków pogodowych,
awariach, utrudnieniach w ruchu,
a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych
zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu.
INFORMACJE – przesyłane b´dà
informacje o wydarzeniach
m.in. imprezach kulturalnych,
festynach, Êwi´cie gminy,
a tak˝e informacje urz´dowe.

nieporet02

Jak si´ zarejestrowaç, aby otrzymywaç
bezp∏atne informacje z Serwisu SMS
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer
503 340 503 wpisujàc w treÊci wiadomoÊci
kod rejestrujàcy wybrany z tabeli obok. *
2. Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem rejestracyjnym otrzymasz wiadomoÊç SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie.
3. Rejestracja do ka˝dego Serwisu informacyjnego wymaga wys∏ania wiadomoÊci SMS. *
Wyrejestrowanie si´ z Serwisu SMS
Gminy Niepor´t
Ponowne wys∏anie wiadomoÊci z tym samym
kodem rejestracyjnym powoduje wyrejestrowanie si´ z danego Serwisu SMS. *

REGULAMIN BEZP¸ATNEGO
SERWISU SMS GMINY NIEPOR¢T
1. Ka˝da osoba, która korzysta z Bezp∏atnego
Serwisu SMS Gminy Niepor´t, tym samym
przyjmuje do wiadomoÊci i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
2. Z us∏ug serwisu korzystaç mogà wy∏àcznie
osoby pe∏noletnie.
3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne
i bezp∏atne.
4. Celem serwisu jest szybkie i sprawne przekazywanie mieszkaƒcom informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa, sytuacji kryzysowych oraz wydarzeƒ z ˝ycia gminy.

5. Ka˝da zarejestrowana osoba zobowiàzuje si´ do bie˝àcej aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez wyrejestrowanie starego numeru i zarejestrowanie nowego.
6. Urzàd Gminy Niepor´t nie ponosi odpowiedzialnoÊci za dzia∏anie Serwisu SMS i utracone korzyÊci, które mogà wynikaç z nie
dzia∏ania Serwisu SMS.
7. Numery telefonów u˝ytkowników Serwisu
SMS b´dà wykorzystywane wy∏àcznie
w celu wysy∏ania wiadomoÊci w ramach
Serwisu Informacyjnego, do którego numer
zosta∏ zapisany. Numery telefonów u˝ytkowników nie b´dà udost´pniane innym
podmiotom.
9. Urzàd Gminy Niepor´t zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez
powiadomienia u˝ytkownika.
10. Informacja o zmianie niniejszego regulaminu b´dzie zamieszczana na stronie
www.nieporet.pl.


* – koszt wys∏ania pojedynczej wiadomoÊci, jest zgodny z planem taryfowym danego operatora. Wys∏anie wiadomoÊci SMS o wskazanej treÊci oznacza akceptacj´ poni˝szego Regulaminu Bezp∏atnego Serwisu SMS Gminy Niepor´t.

W firmie Bericap
w Stanisławowie
Pierwszym
uroczyÊcie
zainaugurowano
budow´ hali
magazynowoprodukcyjnej.
Symboliczne
pierwsze szpadle
ziemi wykopali
zaproszeni goÊcie
wraz z Prezesem
Jackiem Bàkiem.
Grupa do˝ynkowa „Fasolkarzy” działajàca przy Parafii NMP Królowej
w Józefowie kolejny raz przygotowała imponujàcy wieniec
do˝ynkowy. Został on wykonany w pracowni sołtysa Józefowa
Stanisława R´belskiego pod kierunkiem głównego projektanta
wieƒców Jacka Olszewskiego.

WIENIEC do˝ynkowy
Do budowy wieƒca u˝yto tegorocznych zbó˝: pszenicy, ˝yta, owsa,
pszen˝yta oraz lnu, pestek dyni czy
ziaren kukurydzy. Jak co roku zbo˝a zosta∏y podarowane przez rolnika z Józefowa Mariana Sadowskiego. Gospodarze, rolnicy i ogrodnicy
pragn´li w ten symboliczny sposób
podzi´kowaç Bogu za obfite plony
oraz prosiç o b∏ogos∏awieƒstwo
na przysz∏y rok.
26 sierpnia z wieƒcem poÊwi´conym przez ks. Proboszcza Piotra
Âliwk´ grupa do˝ynkowa uczestniczy∏a w Diecezjalno-Powiatowo-
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-Gminnych Do˝ynkach w Dàbrówce. Podczas uroczystoÊci przyznano
trzy pierwsze nagrody ex aequo,
z czego jedna przypad∏a wieƒcowi
z Józefowa.
W pierwszà niedziel´ wrzeÊnia
grupa do˝ynkowa kolejny ju˝ raz reprezentowa∏a parafi´ oraz Gmin´
Niepor´t w Ogólnopolskich Do˝ynkach na Jasnej Górze w Cz´stochowie.
15 wrzeÊnia na terenie Szko∏y
Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie odby∏ si´ „III Festiwal AktywnoÊci Spo∏ecznej i Kulturalnej So∏ectw”. PoÊród dorobku
innych so∏ectw zaprezentowano kilka wieƒców, które w ostatnich latach
wykona∏a grupa do˝ynkowa „Fasolkarzy” z Józefowa. Mo˝na by∏o
us∏yszeç wiele s∏ów pochwa∏y i podziwu dla wykonanych wieƒców.
 Beata Jakubik Pietrucha

INAUGURACJA budowy w Bericapie
Firma Bericap posiada na Êwiecie 21 fabryk w 19 krajach. Specjalizuje si´ w produkcji i sprzeda˝y
plastikowych zamkni´ç do napojów.
Zak∏ad w Stanis∏awowie Pierwszym
jest jednym z pierwszych, które
na swojà lokalizacj´ wybra∏y Gmin´ Niepor´t. Za∏o˝ony w 1995 roku
systematycznie si´ rozwija, powi´kszajàc zespó∏ pracowników. Obecnie
Bericap Polska zatrudnia 110 osób.

W uroczystoÊci rozpocz´cia budowy hali magazynowo-produkcyjnej
wzi´li udzia∏ m.in. wójt Maciej Mazur, zast´pca wójta Alicja Soko∏owska, ksiàdz proboszcz Piotr J´drzejewski, Przewodniczacy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski oraz
jego zast´pca Marian Oszczyk,
Radna Powiatu Legionowskiego Bogus∏awa Tomasik, Przewodniczàca
Komisji Planowania i Zagospodaro-

wania Przestrzennego RG Katarzyna Kaim-Zajàczkowska.
Prezes Jacek Bàk podzi´kowa∏ lokalnym w∏adzom za pomoc i wsparcie w przygotowaniu inwestycji.
Budowa hali pozwoli na obni˝enie
kosztów magazynowania, na zwi´kszenie produkcji, wzbogacenie oferty, wp∏ynie te˝ na szybkoÊç realizacji dostaw.
 BW

Sto∏ówka przy szkole podstawowej w Niepor´cie
zaprasza na obiady domowe.
Wystarczy zadzwoniç do godziny 9.00 i zg∏osiç ch´ç wykupienia posi∏ku. Obiad do spo˝ycia na miejscu
– od godziny 13.00 lub na wynos.
Informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu – 514 517 368.

Stołówka szkolna w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
serdecznie zaprasza na

OBIADY DOMOWE
w ka˝dà sobot´ i niedziel´ w godzinach 12.00 – 17.00.

W
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WA˚NE NUMERY
4 Urzàd Gminy Niepor´t, Plac
WolnoÊci 1 – (22) 767 04 00
4 Gminny Zakład Komunalny,
ul. PodleÊna 4b – (22) 774 87 89
(wew. 101 – 106)
4 Gminny OÊrodek Kultury,
ul. Dworcowa 9a
– (22) 774 83 26
4 Biblioteka Publiczna Gminy
Niepor´t, ul. Dworcowa 9a
– (22) 774 80 80
4 Gminny Zespół OÊwiaty
– (22) 767 04 43
4 Aquapark Fala,
ul. Koncertowa 4, Stanisławów
Pierwszy – (22) 772 00 89
4 Gminny OÊrodek Pomocy
Społecznej, ul. PodleÊna 4a
– (22) 490 43 44, 490 43 41
4 Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej,
ul. PodleÊna 4
– (22) 772 32 05, 772 32 13
4 Stra˝ Gminna,
ul. Zegrzyƒska 10 h
– (22) 774 87 91,
0 668 116 761
4 Komisariat Policji
w Niepor´cie, ul. Wojska
Polskiego 3 – (22) 774 87 57
4 Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
w Legionowie,
ul. Mickiewicza 11
– (22) 774 28 28
4 Komenda Powiatowa Policji
w Legionowie – 997, 112,
(22) 774 27 77
4 Urzàd Pocztowy w Niepor´cie
– (22) 774 86 55

4 Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
– (22) 772 30 30
4 Szkoła Podstawowa
im. B. Tokaja w Niepor´cie
– (22) 774 83 66
4 Szkoła Podstawowa
im. W. Chotomskiej
w Józefowie – (22) 772 30 69
4 Szkoła Podstawowa im. Wojska
Polskiego w Białobrzegach
– (22) 774 87 13
4 Szkoła Podstawowa
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie
– (22) 774 83 22
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Wolce Radzymiƒskiej
– (22) 774 87 69
4 Gminne Przedszkole
w Niepor´cie – (22) 774 82 93
4 Gminne Przedszkole
w Białobrzegach
– 0 790 239 018
4 Gminne Przedszkole w Zegrzu
Południowym „Akademia
Małych Odkrywców”
– (22) 782-21-51
4 Niepubliczne Przedszkole
„KubuÊ Puchatek” w Niepor´cie
– (22) 774 87 12
4 Niepubliczne Przedszkole
„Odkrywcy” w Kàtach
W´gierskich – 0 501 406 539
4 Niepubliczne Przedszkole
„Nutka Milutka”
w Michałowie-Grabinie
– 0 502 214 561

4 Starostwo Powiatowe
w Legionowie – (22) 764 01 00
4 Urzàd Miasta Legionowo
– (22) 774 20 31
4 Urzàd Miasta i Gminy Serock
– (22) 782 88 00
4 Urzàd Gminy Wieliszew
– (22) 782 27 32
4 Urzàd Gminy Jabłonna
– (22) 767 73 01
4 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie – (22) 813 20 11
4 Mazowiecki Zarzàd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
– (22) 244 90 00/12
4 Urzàd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie – (22) 597 91 00
4 Mazowiecki Urzàd
Wojewódzki w Warszawie
– (22) 695 69 95
4 Kuratorium OÊwiaty
w Warszawie – (22) 551 24 00
4 Legionowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – (22) 695 889 010
4 Komisariat Rzeczny Policji
w Niepor´cie – (22) 774 87 57
4 Telefon ratunkowy
– 601 100 100 lub 112
4 Zarzàd Transportu Miejskiego
w Warszawie – (22) 459 42 04
4 Polska Grupa Energetyczna
Legionowo – (22) 767 50 30
4 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Legionowie
– (22) 774 51 53

XXX SESJA Rady Gminy Niepor´t
27 wrzeÊnia 2012 r. odbyła si´ XXX sesja Rady Gminy Niepor´t. Obrady
poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.
odczas sesji Rada Gminy podj´∏a m.in nast´pujàce uchwa∏y
(pe∏na treÊç uchwa∏ znajduje
si´ na stronie www.bip.nieporet.pl
w zak∏adce – Uchwa∏y Rady):
– uchwa∏à Nr XXX/82/2012 dokonano niezb´dnych zmian Uchwa∏y Bud˝etowej na 2012 rok Gminy Niepor´t
– uchwa∏à Nr XXX/85/2012 Rada
wyrazi∏a stanowisko w sprawie pisma „Skarga na bezczynnoÊç kierownika GOPS” uznajàc, ˝e zgodnie z art. 233 i art. 234 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post´powania administracyjnego, skierowane do Rady Gminy

P

Niepor´t pismo z dnia 30 sierpnia 2012 r., zatytu∏owane,,Skarga
na bezczynnoÊç kierownika
GOPS”, dotyczy indywidualnej
sprawy z zakresu administracji
publicznej i stanowi wniosek
o udzielenie Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej, podlegajàcy za∏atwieniu w ramach w∏aÊciwoÊci
Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Niepor´cie. Wobec powy˝szego uznano, i˝ pismo podlega przekazaniu do za∏atwienia wed∏ug w∏aÊciwoÊci Gminnemu
OÊrodkowi Pomocy Spo∏ecznej
w Niepor´cie.
– uchwa∏à Nr XXX/86/2012 Rada

Gminy wyrazi∏a zgod´ na odp∏atne obcià˝enie s∏u˝ebnoÊcià przesy∏u udzia∏u wynoszàcego 24/27
w nieruchomoÊci stanowiàcej
wspó∏w∏asnoÊç Gminy Niepor´t,
po∏o˝onej we wsi Kàty W´gierskie
gmina Niepor´t, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia∏ka
o nr 83/4 o powierzchni 168 m2,
dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibà w Lublinie, które wystàpi∏o
z takim wnioskiem.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy zamknà∏ obrady XXX sesji Rady
Gminy.
 J.Jonska

OGŁOSZENIE
O K A Z J A ! ! ! • O K A Z J A ! ! !
ATRAKCYJNE DZIAŁKI NA SPRZEDA˚ W GMINIE NIEPOR¢T

Mo˝esz dobrze zainwestowaç
swoje pieniàdze i kupiç atrakcyjnà dzia∏k´ z przeznaczeniem
pod us∏ugi turystyki i wypoczynku, po∏o˝onà w sàsiedztwie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Dzika Pla˝a” nad Zalewem Zegrzyƒskim.
Dzia∏ka nr ewid. 23/9, o powierzchni 2140 m2 (wraz

z udzia∏em w drodze wewn´trznej).
Przetarg odb´dzie si´ 17 paêdziernika 2012 roku o godzinie 10.00 w Urz´dzie Gminy Niepor´t, WolnoÊci 1, 05 – 126 Niepor´t, II p.
Cena wywo∏awcza – 809 387 z∏
brutto, w tym 23% VAT
Wadium w wysokoÊci – 80 000 z∏

Do sprzeda˝y przeznaczona jest
równie˝ atrakcyjna nieruchomoÊç
z uroczym kompleksem leÊnym
pod us∏ugi turystyki i wypoczynku, w odleg∏oÊci ok. 200 m od Zalewu Zegrzyƒskiego.
Dzia∏ka nr ewid. 19/1, o powierzchni 0,1587 ha oraz dzia∏ka 19/2, o powierzchni 0,2252 ha
(wraz z udzia∏em w drodze wewn´trznej).
Przetarg odb´dzie si´ 17 paêdziernika 2012 roku o godzinie 11.00 w Urz´dzie Gminy Nie-

por´t, WolnoÊci 1, 05 – 126 Niepor´t, II p.
Cena wywo∏awcza:
1) dzia∏ki nr ew. 19/1: 47 610 z∏
netto=brutto
2) dzia∏ki nr ew. 19/2: 292 760 z∏
netto+23%VAT=360 095 z∏ brutto
3) udzia∏u 3/6 w dzia∏ce nr 19/6
(droga): 25 125 z∏ netto
+23%VAT = 30 904 z∏ brutto.
¸àcznie cena wywo∏awcza nieruchomoÊci: 438 609 z∏ brutto.
Wadium w wysokoÊci – 44 000 z∏

W paêdzierniku w Urz´dzie Gminy Niepor´t kontynuowany jest projekt, realizowany
przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”, celem którego jest zwi´kszenie aktywnoÊci
społecznej i podniesienie wiedzy na temat społeczeƒstwa obywatelskiego.

BEZPŁATNE porady prawne w Urz´dzie Gminy Niepor´t
W specjalnie uruchomionym punkcie
konsultacyjnym w Urz´dzie Gminy
Niepor´t we wszystkie wtorki paêdziernika w godzinach 13.00 – 16.00,
w pokoju 26, konsultanci prawnicy, sà
do Paƒstwa dyspozycji. Ich zadanie
polega na udzieleniu porad osobom
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej o przys∏ugujàcych im uprawnieniach oraz mo˝liwoÊciach i formach uzyskania wsparcia, wskazywania trybu post´powania w Êwietle

obowiàzujàcych przepisów prawa
oraz pomocy w znalezieniu rozwiàzania zaistnia∏ych problemów, pomoc
w rozwiàzywaniu problemów z zakresu prawa spó∏dzielczego i wspólnot
mieszkaniowych.
Zakres tematyczny porad dotyczy
równie˝ spraw spadkowych, konfliktów dotyczàcych gruntów, innych zagadnieƒ z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, podatkowego, prawa pracy a tak˝e praw pacjenta, Êwiadczeƒ

socjalnych oraz zagadnieƒ zwiàzanych z zatrudnieniem i bezrobociem.
O terminach konsultacji w kolejnych miesiàcach b´dziemy Paƒstwa
informowaç.
Pytania do konsultanta prawnika
mogà byç kierowane tak˝e na e-mail:
porady@toiowodobrzewiedziec.pl
oraz telefonicznie w godzinach 15.00
– 18.00 pod nr tel. 666 390 939.
Projekt finansowany jest ze Êrodków
 D.Lewtak
Unii Europejskiej.

Grzegorz St´pniak, zawodnik TKKF Wodnik, zdobył tytuł
motorowodnego Mistrza Polski w klasie JT-250, w której
startujà zawodnicy do lat 16. Zawody rozegrane zostały
w sierpniu w Skulsku koło Konina. We wrzeÊniu,
w Motorowodnych Mistrzostwach o Puchar Prezydenta
m.st. Warszawy, Grzegorz zdobył Wicemistrzostwo Warszawy.
Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!
 BW
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Stoisko gminne oferowa∏o atrakcyjne gad˝ety

G M I N I E

Rozpalanie do˝ynkowego ogniska (od lewej): wójt Maciej Mazur, Przewodniczàcy Rady Eugeniusz
Woêniakowski, Burmistrz Dobrego Miasta Stanis∏aw Trzaskowski

W∏asne wyroby na stoisku radnych i so∏tysów
Gminy Niepor´t

DO˚YNKI Gminne – Âw

Gotowanie z Maciejem

Koncert zespo∏u Avans

Msz´ odprawi∏ ks. proboszcz Piotr J´drzejewski
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Wyst´p zespo∏u Êpiewaczego „Seniorzy” z Dobrego Miasta

Zespó∏ M∏odzie˝ 50+ zach´ca∏ do wspólnej zabawy

Weê byka za rogi!

Zespó∏ Niepor´cak w pe∏nym radoÊci taƒcu

Nawiàzanie do tradycji

Nagrody za najpi´kniejszy ogród

W

G M I N I E

Pierwsza konkurencja kartoflady

Wspólne malowanie w gminnym stoisku

Pe∏en napi´cia pokaz OSP

wi´to Ziemniaka 2012

Dynamiczny wyst´p Piena Voce

Pokaz teatru ognia

Goràca grochówka dla wszystkich

Dzielenie do˝ynkowego chleba (od lewej): wójt Maciej Mazur, so∏tys Stanis∏aw Paterek, radny Piotr Pietrucha,
Burmistrz Dobrego Miasta Stanis∏aw Trzaskowski

Gwiazda wieczoru – WEEKEND

Aleks B∏´dniak

Elektryzujàcy wyst´p Józefinek

Dary so∏ectwa Niepor´t

Wybrano te˝ Królowà i króla Ziemniaka
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„OÊwiat´ wniósł do zagrody
Kaganek Êwieci do dziÊ „

BRONISŁAW
Tokaj
– wspomnienie
po∏ecznoÊç szko∏y podstawowej w Niepor´cie ka˝dego roku,
w Dniu Edukacji Narodowej
– 14 paêdziernika, obchodzi Âwi´to
Patrona Szko∏y, Bronis∏awa Tokaja.
Podczas uroczystej akademii wspomina postaç wyjàtkowego nauczyciela, spo∏ecznika, ˝o∏nierza.
Bronis∏aw Tokaj urodzi∏ si´ 7 wrzeÊnia 1901 roku. By∏ synem ch∏opa ze
wsi ¸biska w ówczesnym powiecie
Grójeckim. Mia∏ dziesi´cioro rodzeƒstwa. W 1916 roku ukoƒczy∏ miejscowà szko∏´ jednoklasowà. Nauk´ kontynuowa∏ w Gimnazjum w Grójcu,
a od 1922 roku uczy∏ si´ w Paƒstwowym Seminarium Nauczycielskim
w Ursynowie. W 1924 roku ukoƒczy∏
je jako stypendysta. Podczas nauki
by∏ aktywnym dzia∏aczem harcerskim.
Po otrzymaniu dyplomu nauczycielskiego wyjecha∏ do Wilna, gdzie
podjà∏ prac´ jako nauczyciel w miejscowej szkole. JednoczeÊnie by∏ dzia∏aczem spo∏eczno-m∏odzie˝owym.
Prowadzi∏ m.in. piàtà wileƒskà dru˝yn´ harcerskà im. Jana Kowietulskiego, oddzia∏ PCK. W tym okresie redagowa∏ te˝ pismo pt. „Dziecko Polskie”.
Pracujàc zawodowo, podjà∏ studia.
Ukoƒczy∏ roczny Wy˝szy Kurs Nauczycielski, nast´pnie liczne kursy
doskonalàce. W dalszej kolejnoÊci
skoƒczy∏ Dwuletnie Studium Pracy
Spo∏eczno-OÊwiatowej.

S

W 1934 roku objà∏ stanowisko kierownika Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie. Tu równie˝ pracowa∏ spo∏ecznie. Dzia∏a∏ m.in. w samorzàdzie
gminnym, w miejscowym oddziale
ZNP i w harcerstwie.
W 1937 roku bra∏ aktywny udzia∏
w strajku nauczycielskim., w 1939 roku uczestniczy∏ jako ochotnik w obronie Warszawy. Po kapitulacji wróci∏
do Niepor´tu i jako podporucznik rezerwy nawiàza∏ kontakty z osobami,
które gromadzi∏y wokó∏ siebie przekonanych o potrzebie dalszej nieustajàcej walki z okupantem. Poza tym
prowadzi∏ tajne nauczanie.
Ju˝ wiosnà 1940r., w oparciu o system organizacyjny Zwiàzku Walki
Zbrojnej, na terenie gminy powsta∏ 3
batalion wchodzàcy w sk∏ad pu∏ku
Legionowskiego o kryptonimie „Folwark Marianowo”. Dowodzony by∏
on przez ppor. Tokaja ps. Woêny III,
a potem Boles∏aw III i Bogdan. Sk∏ada∏ si´ z 5 kompanii obejmujàcych
swym dzia∏aniem ca∏à gmin´.
Po wojnie Bronis∏aw Tokaj uzyska∏
wy˝sze wykszta∏cenie pedagogiczne
i równolegle z pracà nauczycielskà
zajà∏ si´ oÊwiatà pozaszkolnà. Pracowa∏ w Kuratorium ¸ódzkim, zorganizowa∏ liceum pedagogiczne, a nast´pnie gimnazjum i szko∏´ çwiczeƒ oraz
dwa internaty dla m∏odzie˝y w Kutnie. Nast´pnie pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora w liceum pedagogicznym w Tomaszowie Mazowieckim, a potem

W niedziel´ 9 wrzeÊnia, na Jeziorze Charzykowskim, zakoƒczyła si´
druga cz´Êç Mistrzostw Polski klas nieolimpijskich.
Michał Skrzypkiewicz wraz Mateuszem Jatczakiem zaj´li pierwsze
miejsce w Klasie 420 klasyfikacji open.

˚EGLARSKIE Mistrzostwo Polski
dla mieszkaƒców gminy Niepor´t

Zwyci´stwo za∏ogi Micha∏ Skrzypkiewicz / Mateusz Jatczak w Mistrzostwach Polski 420 w stawce
prawie 40 za∏óg jest szczególne, bo
to pierwsze od kilku lat zwyci´stwo
m´˝czyzn nad kobietami w kategorii Overall.
Ch∏opcy przywieêli z∏ote medale
w konkurencji seniorów i juniorów.
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Reprezentanci gminy Niepor´t,
zawodnicy klubu KS Spójnia Warszawa zdobyli tytu∏ Mistrza Polski.
Jest to spory sukces na tym etapie
szkolenia, zwykle inni zawodnicy
w tej klasie ˝eglarskiej potrzebujà
kilku lat treningów na zdobycie medalu Mistrzostw Polski, a tu za∏oga
z Niepor´tu po 6 miesiàcach wspólnego p∏ywania wygrywa.
Zawodnicy przez pierwsze dwa
dni rywalizowali przy bardzo dobrych warunkach wietrznych
– pierwszego dnia rozegrano 3 wyÊcigi, drugiego dnia cztery. Niestety wiatr os∏ab∏ ostatniego dnia regat
i uniemo˝liwi∏ przeprowadzenie pozosta∏ych zaplanowanych wyÊcigów.
W takich warunkach najlepiej poradzili sobie Micha∏ i Mateusz.
Na ∏ódce klasy 420 p∏ywa za∏oga
dwuosobowa, sk∏adajàca si´ ze sternika, którym jest Micha∏ Skrzypkiewicz i za∏oganta, którym jest Mateusz Jatczak.
 Z.Skrzypkiewicz

w liceum ogólnokszta∏càcym w ¸odzi. W 1947 r. powo∏any zosta∏
do Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego. W 1949 r.
przeszed∏ do pracy w Zwiàzku Zak∏adów Doskonalenia Rzemios∏.
Po 13 latach pracy z Zwiàzku,
po przeprowadzonej czystce, Bronis∏aw Tokaj zosta∏ zwolniony. Rozpoczà∏ prac´ w Instytucie Organizacji
i Mechanizacji Budownictwa jako
kierownik pracowni metodyczno-programowej, skàd po zawale przeszed∏ na rent´ 1 wrzeÊnia 1967 roku.
Po rekonwalescencji pracowa∏ dalej, choç ju˝ na pó∏ etatu, jako nauczyciel w Technikum Odzie˝owym
dla Pracujàcych.
Zmar∏ 24 stycznia 1971 roku
w Warszawie. Bronis∏aw Tokaj, zdajàc sobie spraw´ z krytycznego stanu swego zdrowia, wyrazi∏ wol´ aby
pochowano Go obok Jego ch∏opców
na cmentarzu w Niepor´cie. Jednak
wobec postanowienia ze strony pani
Bronis∏awy Tokaj, by tak˝e Ona zna-

laz∏a miejsce spoczynku w Niepor´cie, podj´to decyzj´ o wspólnej mogile. W uznaniu zas∏ug bojowych, pedagogicznych i spo∏ecznych dla ukochanej Ojczyzny, zosta∏ awansowany
do stopnia kapitana.
Grób Bronis∏awa Tokaja jest dziÊ
odwiedzany przez mieszkaƒców Niepor´tu, szczególnie zaÊ przez uczniów
szko∏y, którzy sprzàtajà mogi∏´, zapalajà znicze i sk∏adajà kwiaty.
Pami´ç o dzia∏alnoÊci Bronis∏awa
Tokaja jest piel´gnowana przez spo∏ecznoÊç szko∏y, którà przed laty
kierowa∏. 10 listopada 1997 r. nastàpi∏o uroczyste ods∏oni´cie na budynku szko∏y tablicy pamiàtkowej. 26
wrzeÊnia 1998 r. nadano jej imi´ Bronis∏awa Tokaja. Od 2000 roku Rada
Pedagogiczna najlepszemu absolwentowi przyznaje szczególnà nagrod´ – Nagrod´ Patrona Szko∏y, której
fundatorem jest rodzina Tokaja.
Podczas uroczystoÊci szkolnych
Êpiewany jest hymn szko∏y napisany
przez Henryka Szewczuka i Wies∏a-

wa Smoczyƒskiego. Muzyk´ skomponowa∏ do niego Piotr Wróbel. S∏owa hymnu sà ho∏dem z∏o˝onym wielkiemu patriocie i dzia∏aczowi. Z dumà dziÊ kroczymy pod Jego
sztandarem i Êpiewamy s∏owa:
„Sztandar nas wszystkich jednoczy
Sztandar to symbol i wi´ê
Pod tym sztandarem dziÊ kroczysz
Jemu szacunek i czeÊç
Szko∏a dosta∏a ju˝ imi´
Tego co sam przyk∏ad da∏
Bo wszystko pisze si´ czynem
A czyn jego stàd si´ bra∏
OÊwiat´ wniós∏ do zagrody
Kaganek Êwieci do dziÊ
Stàd czerpià si∏´ narody
NieÊmy sztandar jego i my”.
Sztandar szko∏y
s∏owa: H. Szewczuk, W. Smoczyƒski
muz. P. Wróbel
 oprac. Iwona Kopka
(na podstawie materia∏ów archiwalnych zgromadzonych w szkole)

Rozmowa z sołtysem Izabelina – ADAMEM BANASZKIEM
po wrzeÊniowym pikniku rodzinnym
– Odby∏ si´ pierwszy izabeliƒski piknik rodzinny „Po˝egnanie lata”.
Czyja to by∏a inicjatywa?
– Podczas licznych rozmów mieszkaƒcy sygnalizowali brak integracji
w naszej miejscowoÊci. Tak wi´c
na zebraniu Rady So∏eckiej pad∏a
inicjatywa zorganizowania ze Êrodków so∏eckich pikniku, który by∏by
wst´pem do nawiàzania wi´zi sàsiedzkich.
– Jak wyglàda∏a organizacja pikniku?
– Jak to przy ka˝dym pierwszym razie bywa, by∏o ci´˝ko i pod górk´,
lecz nie daliÊmy si´ pokonaç trudnoÊciom. Krok po kroku osiàgaliÊmy
swój cel, jednak nie zrobilibyÊmy tego bez wsparcia Rady So∏eckiej, Rady Pedagogicznej szko∏y w Izabelinie, zaprzyjaênionych firm oraz
mieszkaƒców o wielkich sercach. Co
w rezultacie zaowocowa∏o wieloma
atrakcjami i dobrà zabawà.
– Jakie atrakcje zaproponowaliÊcie
uczestnikom Po˝egnania Lata?
– G∏ównà atrakcjà naszego skromnego pikniku by∏ wyst´p zespo∏u
„Styl”, który poderwa∏ ludzi
do Êpiewu i taƒca, a tak˝e wyst´p
dzieci ze Szko∏y Podstawowej w Izabelinie oraz przygotowana przez

nich Êcie˝ka dydaktyczna, zresztà
bardzo ciekawa. Nasi harcerze przygotowali nam namioty z pamiàtkami
oraz pomogli piec kie∏baski, by∏ te˝
pokaz pierwszej pomocy, stoisko leÊniczego, zamki dmuchane dla dzieci, które by∏y obl´˝one, decoupage,
konkurs plastyczny, przeja˝d˝ki quadem, malowanie twarzy oraz s∏odki pocz´stunek.
– Jak mieszkaƒcy ocenili zabaw´?
– W trakcie trwania, jak i po zakoƒczeniu naszego ma∏ego Êwi´ta, spotka∏em si´ z aprobatà uczestników
oraz zach´tà do kontynuowania tej

inicjatywy. MyÊl´ wi´c, ˝e taka impreza by∏a potrzebna i b´dziemy staraç si´ jà powtarzaç.
– Co by Pan doda∏ na koniec?
– Przede wszystkim chcia∏bym jeszcze raz podzi´kowaç tym, którzy pomogli w zorganizowaniu pikniku
i zach´ciç kolejne osoby do wspó∏pracy, tak aby nasz piknik by∏ tworzony przez mieszkaƒców dla mieszkaƒców i spe∏ni∏ swój g∏ówny cel,
czyli integracj´ Êrodowiska.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
 Rozmawia∏a Beata Wilk
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NOWE obowiàzki Gminy po nowelizacji
ustawy „Êmieciowej”
Z dniem 1 stycznia 2012 roku zacz´∏a obowiàzywaç nowelizacja
ustawy o utrzymaniu porzàdku i czystoÊci w gminach. W istotny sposób
zmienia znany nam dotàd system gospodarowania odpadami komunalnymi, oparty o umow´ pomi´dzy w∏aÊcicielem nieruchomoÊci, a przedsi´biorcà odbierajàcym odpady, co zaÊ
najwa˝niejsze, wymusza na gminach
nowe, dodatkowe dzia∏ania w tym
zakresie.

ZASADY SYSTEMU
„Nowy system gospodarowania
odpadami” obowiàzywaç b´dzie
w przypadku nieruchomoÊci zamieszka∏ych.
W tym systemie w∏aÊciciel danej nieruchomoÊci:
a) z∏o˝y w Urz´dzie Gminy „Deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (wzór deklaracji w najbli˝szym
czasie
zostanie
okreÊlony uchwa∏à Rady Gminy),
b) poniesie na rzecz gminy op∏at´,
c) zbierze odpady komunalne w odpowiednie pojemniki i worki, które zostanà odebrane sprzed posesji zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Urzàd Gminy przeprowadzi przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Przedsi´biorca wybrany w drodze przetargu odbierze odpady komunalne od w∏aÊciciela
nieruchomoÊci.
W „Nowym systemie gospodarki odpadami” rozwa˝ane jest zastosowanie pojemników:
a) w budynkach jednorodzinnych
– pojemniki 120 l lub 240 l (w zale˝noÊci od iloÊci osób, które zamieszkujà) przeznaczone na odpady zmieszane oraz worki przeznaczone
do
segregacji
o pojemnoÊci 120 l.

W celu wyboru przez Gmin´ pojemników o optymalnej pojemnoÊci, prosimy mieszkaƒców o opini´
w tej sprawie – jakie pojemniki
wystarczà dla gospodarstwa domowego – 120 l czy 240 l przy stosowaniu segregacji.
Uwagi mo˝na zg∏aszaç na adres
e-mail: r.szkolniak@nieporet.pl,
na adres Urz´du Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
lub osobiÊcie w Dziale Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa w Urz´dzie Gminy.
b) w budynkach wielorodzinnych
(bloki na osiedlach) – pojemniki
typu SM-1100 (tzw. „Bobry”
o poj. 1100 l) przeznaczone na odpady zmieszane oraz zestawy recyklingowe przeznaczone do selektywnej zbiórki.

OP¸ATA
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Stawka op∏aty za gospodarowanie
odpadami ustalona zostanie przez
Rad´ Gminy.
W przypadku, gdy na danej posesji odpady b´dà segregowane
– stawka b´dzie ni˝sza.
Dla ka˝dego mieszkaƒca fakt ten
oznacza jedno – ten kto segreguje
odpady b´dzie p∏aciç mniej za ich
odbiór (ale musi si´ z tego obowiàzku wywiàzywaç) ni˝ ten, kto
nie prowadzi selektywnej zbiórki.
Pobierana op∏ata podlega przepisom
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Rada Gminy ma mo˝liwoÊç wybrania jednej z czterech metod naliczania op∏aty wynikajàcych z zapisów ustawy tzn.:

1) proporcjonalnie do iloÊci osób zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç (od osoby),
2) iloÊci zu˝ytej wody z danej nieruchomoÊci (od m3),
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
(od m2),
4) taka sama stawka dla wszystkich
gospodarstw domowych.
Wi´kszoÊç gmin stosuje, lub planuje stosowaç, pierwszà z mo˝liwoÊci – op∏at´ od osoby.
O dalszych ustaleniach b´dziemy
systematycznie informowaç Czytelników.

WA˚NE! Dotychczasowa umowa
na odbiór odpadów musi zostaç rozwiàzana z zachowaniem obowiàzujàcego okresu wypowiedzenia NAJPÓèNIEJ do 30 czerwca 2013 roku,
poniewa˝ niewypowiedzenie jej
w odpowiednim terminie mo˝e spowodowaç podwójnà op∏at´ (na rzecz
gminy oraz na rzecz przedsi´biorcy).
„Dotychczasowy system gospodarowania odpadami” b´dzie obowiàzywa∏ na terenie nieruchomoÊci, na których znajdujà si´ np.
sklepy, placówki oÊwiatowe, prowadzona jest dzia∏alnoÊç gospodarcza,
znajdujà si´ punkty us∏ugowe, spó∏ki itp.
W przypadku nieruchomoÊci zamieszka∏ych, na których prowadzona jest dzia∏alnoÊç gospodarcza
– funkcjonowaç b´dzie jeden i drugi system, czyli:
a) odpady z gospodarstwa domowego odbieraç b´dzie przedsi´biorca wybrany w drodze przetargu
przez Gmin´,
b) odpady powsta∏e w wyniku
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej odbieraç b´dzie przedsi´biorca,
z którym w∏aÊciciel danej nieruchomoÊci podpisze umow´.

TERMINY
WPROWADZANIA
ZMIAN

mania czystoÊci i porzàdku w gminie.

Rada Gminy do 31 grudnia 2012
r. musi okreÊliç i uchwaliç mi´dzy
innymi stawk´ i sposób naliczania
op∏aty za gospodarowanie odpadami,
a tak˝e tryb, sposób i cz´stotliwoÊç
jej wnoszenia. Ponadto wzór „Deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
z podaniem terminu i miejsca z∏o˝enia pierwszych deklaracji; szczegó∏owy sposób Êwiadczenia us∏ug
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i zagospodarowania tych odpadów oraz nowy Regulamin utrzy-

„Nowy system gospodarowania
odpadami” musi zostaç wdro˝ony
do koƒca czerwca 2013 roku.
Informacje na ten temat mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏ Ochrony Ârodowiska
i Rolnictwa, pok.30 (II pi´tro) – tel.
(022) 767 04 47 (10), jak równie˝
podawane b´dà na bie˝àco, mi´dzy
innymi na stronie internetowej
www.nieporet.pl oraz w „WieÊciach
Niepor´ckich”.
 Renata Szkolniak

HARMONOGRAM zbiórki odpadów wielkogabarytowych
PAèDZIERNIK
 13 paêdziernika 2012 r.
(sobota godz. 8.00 – 13.00)
REMBELSZCZYZNA
– u SOŁTYSA przy
ul. Stru˝aƒskiej 132
– 1 szt. KP-7
KÑTY W¢GIERSKIE – teren
Gminnego OÊrodka Kultury
przy ul. KoÊcielnej 22
– 1 szt. KP-7
 20 paêdziernika 2012 r.
(sobota godz. 8.00 – 13.00)
STANISŁAWÓW DRUGI – teren
Gminnego OÊrodka Kultury
przy ul. Wolskiej 78
– 1 szt. KP-7

JÓZEFÓW – teren Szkoły
Podstawowej przy
ul. Szkolnej 61 – 1 szt. KP-7
 20 paêdziernika 2012 r.
(sobota godz. 12.00
– 17.00)
WOLA ALEKSANDRA – Gminny
Punkt Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych przy ul.
Wolskiej (niedaleko nr 124)
– 1 szt. KP-7
 27 paêdziernika 2012 r.
(sobota godz. 8.00 – 13.00)
NIEPOR¢T – parking przy
Pl. WolnoÊci obok cmentarza
– 2 szt. KP-7

NIEPOR¢T – parking
przy ul. Zegrzyƒskiej obok baru
„U Greka” – 1 szt. KP-7
LISTOPAD
 3 listopada 2012 r. (sobota
godz. 8.00 – 13.00)
STANISŁAWÓW PIERWSZY
– teren „Âwi´ta Ziemniaka”
– działka przy ul. Stru˝aƒskiej
– 1 szt. KP-7
STANISŁAWÓW PIERWSZY
– Czarna Struga – Osiedle LeÊne
przy ul. Stru˝aƒskiej – 1 szt. KP-7
 3 listopada 2012 r. (sobota
godz. 12.00 – 17.00)
MICHAŁÓW-GRABINA – Gminny
Punkt Odbioru Segregowanych

Odpadów Komunalnych
przy ul. Przyrodniczej (niedaleko
nr 15) – 1 szt. KP-7
 10 listopada 2012 r. (sobota
godz. 8.00 – 13.00)
STANISŁAWÓW PIERWSZY
/NIEPOR¢T – parking obok
KoÊcioła przy ul. Izabeliƒskiej – 1
szt. KP-7
ALEKSANDRÓW – przy
ul. Królewskiej koło SOŁTYSA
– 1 szt. KP-7

WÓLKA RADZYMI¡SKA – obok
budynku Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej – 1szt. KP-7

 17 listopada 2012 r. (sobota
godz. 8.00 – 13.00)
IZABELIN – na terenie działki
przy ul. Szkolnej obok Sklepu
Spo˝ywczego vis a vis Szkoły
Podstawowej – 1 szt. KP-7

 24 listopada 2012 r.
(sobota godz. 8.00 – 13.00)
RYNIA – obok p´tli autobusowej
przy ul. Głównej – 1 szt. KP-7
BENIAMINÓW – teren
Gminnego OÊrodka Kultury
Beniaminów 38A – 1 szt. KP-7

 17 listopada 2012 r.
(sobota godz. 12.00
– 17.00)
NIEPOR¢T – Gminny Punkt
Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych
przy ul. Małoł´ckiej
– 1 szt. KP-7
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Z kart historii

Mosty Bailey'a –
ciekawostka historyczna
nad rzekà Czarnà
W dzisiejszym artykule chciałbym wróciç do tematu omawianego ju˝ raz
na łamach „WieÊci Niepor´ckich”. Mowa o dwóch wojennych mostach systemu
Bailey'a, znajdujàcych si´ w naszej gminie. Oba sà na rzece Czarnej.
ierwszy z mostów znajduje
si´ w Stanis∏awowie Pierwszym na ulicy Granicznej, drugi w Izabelinie na ul Wrzosowej.
Na poczàtku chcia∏bym przedstawiç czytelnikom krótkà charakterystyk´ tej konstrukcji, która uwa˝ana jest za jeden z wynalazków, jakie wygra∏y II Wojn´ Âwiatowà.
Jej twórcà by∏ Brytyjczyk Donald
Bailey, udoskonaleniem i produkcjà natomiast zajà∏ si´ elitarny
Corps of Royal Engineers (Królewski Korpus In˝ynierów). Po raz
pierwszy most tego typu zosta∏ u˝yty we W∏oszech w 1943r. Równie˝
Stany Zjednoczone dostrzeg∏y geniusz tej konstrukcji i zacz´∏y szybko produkowaç jà dla w∏asnego
u˝ytku.
To co czyni most tak udanym
i wyjàtkowym jest to, ˝e sk∏ada si´
go z modu∏ów oraz fakt, ˝e mo˝e
byç on montowany przy pomocy
minimalnej iloÊci ci´˝kiego sprz´tu,
a g∏ównie przez wyszkolone do tego grupy ludzi.
Modu∏y by∏y wykonywane ze
standardowych stopów stali i na tyle proste, ˝e cz´Êci wykonane
w wielu ró˝nych zak∏adach mog∏y
byç w pe∏ni zamienne. Przydatnà cechà jest mo˝liwoÊç nasuwania mostu tylko z jednej strony, tzn. pokonujàc rzek´ (lub innà przeszkod´)

P

wystarczajàcy jest dost´p tylko
do jednego jej brzegu.
Mosty te, a w∏aÊciwie elementy
z jakich zbudowano nasze przeprawy, u˝ywane by∏y przez wojska
alianckie na froncie zachodnim
w tym przez polskich saperów z 1
Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa
Maczka.
Skàd wzi´∏y si´ u nas? Odpowiedzi na to pytanie udzielili mi mieszkaƒcy Izabelina.
KiedyÊ w miejscu obecnych sta∏y
mocno zniszczone mosty drewniane. Pewnego dnia przeprawa zawali∏a si´ pod naporem przeje˝d˝ajàcej
furmanki. Po tej sytuacji saperzy
z Kazunia z∏o˝yli na rzece Czarnej
dwie konstrukcje, których postawienie zaj´∏o dos∏ownie chwil´.

Remont mostu na ulicy
Wrzosowej
Most na ulicy wrzosowej by∏ w op∏akanym stanie. Dziurawy, zardzewia∏y, pokryty spróchnia∏ymi ju˝ deskami, na które wylany by∏ asfalt.
Staraniem Stowarzyszenia Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy
Niepor´t oraz przy wsparciu Wójta
Macieja Mazura oraz so∏tysów Izabelina i Stanis∏awowa Pierwszego,
izabeliƒska przeprawa zosta∏a we

wrzeÊniu poddana gruntownemu remontowi.
Zdarto starà „nawierzchni´”. Po∏o˝ono na jej miejsce nowe odeskowanie, wyczyszczono go i pomalowano. Wyglàda prawie tak jak za czasów, gdy u˝ywany by∏ przez wojska
pancerne podczas przeprawiania si´,

kto wie, przez kana∏y w Holandii.
W ten sposób Gmina Niepor´t zyska∏a kolejnà atrakcj´ turystycznà tak
malowniczo po∏o˝onà nad wolno p∏ynàcà rzekà, nieopodal puszczy s∏upeckiej w pobli˝u szlaku rowerowego.
Stowarzyszenie w przysz∏oÊci zadba, aby znalaz∏y si´ tam tabliczki

informujàce o tak rzadkich obiektach w skali ca∏ej Polski.
 Konrad Szostek
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t
èród∏a: strona internetowa
www.mostyskladane.ker.pl

W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie, na wie˝y widokowej znajduje si´ stała ekspozycja przedmiotów i dokumentów zwiàzanych
z historià naszej gminy.

NOWE eksponaty od mieszkaƒców na ekspozycji historycznej w GOK
Przedmioty
codziennego
u˝ytku r´czne
maglownice
i ko∏owrotek
tkacki
(fot. autora)

Opiek´ nad zgromadzonym zbiorem sprawuje Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii
Regionu Gminy Niepor´t. Na ekspozycji
posiadamy g∏ównie elementy wyposa˝enia
wojskowego, z okresu konfliktów zbrojnych przetaczajàcych si´ przez teren Gminy Nieporet w minionych latach. Sà wi´c
przedmioty z I wojny Êwiatowej, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i najwi´cej
z czasów II wojny Êwiatowej, z walk

Strzemi´ i trzy bagnety
od góry niemiecki
systemu Mausera
i dwa rosyjskie od Mosina
(fot. autora)
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w 1939 i 1944 roku. Zbiór militarny
uzupe∏niajà odznaczenia, mapy, dokumenty, monety i fotografie przekazane lub oddane w depozyt przez
mieszkaƒców. Od tego roku kolekcja wzbogaci∏a si´ te˝ o przedmioty
u˝ytku codziennego np. ko∏owrotek
tkacki, r´czne maglownice itp. Zasób prezentowanych przedmiotów
powi´kszy∏ si´ dzi´ki ofiarnoÊci
mieszkaƒców o dwa oryginalne ko∏a od armat, jedno drewniane z okuciami od przodka lub jaszcza polskiej haubicy 100 mm i drugie ko∏o
tzw. „lanka” od radzieckiej armaty
przeciwpancernej kalibru 45 mm
tzw. „muchobojki”. Oba ko∏a przekazali mieszkaƒcy Niepor´tu z ulicy
Dworcowej i Ma∏o∏´ckiej. Ponadto
mieszkanka z ul. Chabrowej w Niepor´cie przekaza∏a, rzadko ju˝ spotykane strzemi´ tzw. „damskie”
od siod∏a do jazdy konnej. Powi´kszy∏ si´ te˝ zbiór bagnetów bojowych o trzy kolejne egzemplarze podarowane przez m.in. mieszkaƒca
Kàtów W´gierskich z ul. Stru˝aƒskiej – bagnet od karabinu Mosin
wzór 1891/30, od mieszkaƒca Woli

Aleksandra z ulicy Wolskiej – bagnet od Mosina, ale wzór 1891 tzw.
„carski”. Trzeci bagnet przekaza∏
mieszkaniec Rembelszczyzny z ulicy Stru˝aƒskiej i jest to tzw. regulaminowy bagnet niemiecki systemu
Mausera wzór 1884/1898. Na ∏amach „WieÊci Niepor´ckich” b´d´
cyklicznie informowa∏ Czytelników
o innych przedmiotach lub dokumentach, o które wzbogacà si´
w przysz∏oÊci nasze zbiory historyczne. Niniejszym zach´cam te˝
mieszkaƒców, którzy majà w posiadaniu dokumenty, fotografie lub
przedmioty materialne do zaprezentowania ich na ekspozycji sta∏ej lub
w trakcie wystaw tematycznych, jako wa˝nych elementów edukacyjnych naszej lokalnej historii. Kontakt w tej sprawie przez redakcj´
„WieÊci”, GOK w Niepor´cie lub
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii
Regionu Gminy Niepor´t.
 Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t

