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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Roz-

wiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie

w styczniu 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wej-

Êcie od rehabilitacji):

• 9 stycznia 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 16 stycznia 2013 r. – E.Staniszewska, A.Radlak;
• 23 stycznia 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska;
• 30 stycznia 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
Spotkania Komisji w styczniu 2013 r.: Urzàd Gminy

Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 09 i 23 stycznia

2013 r. od godz. 16.00

GODZINY PRACY URZ¢DU GMINY

W OKRESIE MI¢DZYÂWIÑTECZNYM

WÓJT GMINY NIEPOR¢T
INFORMUJE, ˝e dzieƒ
24 grudnia 2012 r. (wigilia)
jest dniem wolnym od pracy dla
Urz´du Gminy Niepor´t,
a dzieƒ 29 grudnia 2012 r.
(sobota) jest dniem pracy
w godzinach od 8.00 do 16.00.
JednoczeÊnie informuje si´, ˝e
w dniu 31 grudnia 2012 r.
Urzàd b´dzie otwarty
w godzinach od 8.00 do 16.00.

og∏oszenie

Sesjà Rady Gminy Niepor´t z udziałem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
rozpocz´ła si´ uroczystoÊç przekazania
mieszkaƒcom inwestycji w ulicy Jana Kazimierza
w Niepor´cie – sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej.

CZYSTA Gmina Niepor´t – Czysty Zalew Zegrzyƒski

N
owo wybudowany wodociàg

ma 1,1 km d∏ugoÊci, kanaliza-

cja – 1,5 km. Ju˝ w 2010 ro-

ku wykonana zosta∏a kanalizacja

w ulicy Chabrowej, która jest cz´Êcià

ca∏ego projektu. Inwestycja obj´∏a

równie˝ wybudowanie t∏oczni kana-

lizacyjnej w ulicy Ch∏odnej, a tak˝e

odejÊç kanalizacyjnych i wodociàgo-

wych do granic nieruchomoÊci. Z in-

frastruktury korzystaç b´dzie ok. 200

osób. 

WartoÊç ca∏ej inwestycji to bli-

sko 6 mln z∏, a dofinansowanie unij-

ne w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013 wynio-

s∏o ok. 5 mln z∏otych.

W swoim wystàpieniu na sesji

wójt Maciej Mazur podkreÊli∏ zna-

czenie realizacji inwestycji dla czy-

stoÊci wód Zalewu Zegrzyƒskiego,

a tym samym dla mieszkaƒców

Warszawy, którzy z tego uj´cia za-

opatrywani sà w wod´. Dzi´kujàc

za pomoc i zaanga˝owanie w prze-

prowadzenie inwestycji, wr´czy∏

Marsza∏kowi pamiàtkowà statuetk´.

Marsza∏ek Adam Struzik zaznaczy∏,

˝e tego typu projekty przyczyniajà

si´ do rozwoju ca∏ego Mazowsza.

Zast´pca Dyrektora Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego Grzegorz Âwi´-

torecki przekaza∏ wiadomoÊç o istot-

nym znaczeniu – dokumentacja wy-

konanej inwestycji przyj´ta zosta∏a

bez ˝adnych zastrze˝eƒ, w zwiàzku

z czym ostatnia cz´Êç dofinansowa-

nia w najbli˝szych dniach wp∏ynie

na konto gminy. Gratulacje z okazji

zakoƒczenia prac przekaza∏ równie˝

Wójtowi oraz Radzie wicestarosta

Robert Wróbel. 

Po zakoƒczeniu sesji, na ulicy Ja-

na Kazimierza w przeci´ciu wst´gi

uczestniczyli: Marsza∏ek Adam Stru-

zik, Wójt Gminy Niepor´t Maciej

Mazur, Przewodniczàcy Rady Gmi-

ny Eugeniusz Woêniakowski, dyrek-

tor RPOWM Grzegorz Âwi´torecki,

wicestarosta Robert Wróbel, ksiàdz

proboszcz Jerzy Sieƒkowski, W∏o-

dzimierz Królik z firmy KROLL,

wykonawcy prac. 

Projekt jest jednym z elementów

wi´kszego przedsi´wzi´cia realizo-

wanego przez gmin´ – „Czysta Gmi-

na Niepor´t – Czysty Zalew Ze-

grzyƒski – budowa systemu odbio-

ru i oczyszczania Êcieków na terenie

Gminy Niepor´t”.

� BWilk

CZYSTA Gmina Niepor´t – Czysty Zalew Zegrzyƒski



W sali Gminnego OÊrodka Kultury

na goÊci czeka∏y pi´knie udekorowa-

ne sto∏y i Êwiecàca ciep∏ym blaskiem

choinka. Serdeczne ˝yczenia z∏o˝y∏

Seniorom wójt Maciej Mazur, a mo-

dlitw´ odmówi∏ ksiàdz proboszcz Je-

rzy Sieƒkowski. Spotkanie op∏atko-

we ma wyjàtkowy charakter, taka te˝

by∏a jego oprawa artystyczna. Jako

pierwszy wystàpi∏ zespól „Piena Vo-

ce”, pod kierunkiem Katarzyny Igna-

ciuk. Nastrojowe kol´dy w wykona-

niu dziewczàt stworzy∏y prawdziwie

Êwiàtecznà atmosfer´. Jedna z nich,

dedykowana tym, których zabrak∏o

przy tegorocznym wspólnym stole,

odbi∏a si´ szczególnym echem w ser-

cach s∏uchajàcych osób. Wolne na-

krycia, le˝àce na sto∏ach, nabra∏y na-

gle innego znaczenia. Przypomnia∏y

twarze i postaci tych, którzy towarzy-

szà nam we wspomnieniach, budzà

t´sknot´ ale i nadziej´, ˝e kiedyÊ b´-

dziemy razem.

Niespodziankà dla wszystkich by∏

wyst´p zespo∏u „Niepor´czanki”,

który po raz pierwszy zaprezentowa∏

si´ w Êwiàtecznym repertuarze. War-

to wspomnieç, ˝e wbrew nazwie,

w zespole Êpiewa dwóch panów.

Opiekunem artystycznym i dyrygen-

tem jest Grzegorz Orliƒski, pi´knym

g∏osem wzbogacajàcy wyst´py,

a akompaniuje Piotr Âmiejczak. Nie-

por´ccy seniorzy zach´cili wszyst-

kich do wspólnego kol´dowania, któ-

re zakoƒczy∏o si´ dzieleniem op∏at-

kiem, serdecznymi ˝yczeniami

i Êwiàtecznym posi∏kiem.

� BWilk
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Przypomnijmy – ostanie informacje

dotyczy∏y skierowania przez Wójta

Gminy zawiadomienia do Prokura-

tury Rejonowej w Legionowie o po-

dejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa

przeciwko Êrodowisku przez firm´

KAZ-BUD, która nawozi∏a ziemi´

na dzia∏ki w Kàtach W´gierskich,

a tak˝e wydania decyzji z rygorem

natychmiastowej wykonalnoÊci

o usuni´ciu ska˝onej ziemi z dzia∏-

ki przy ul. Bagiennej.

W koƒcu listopada Prokuratura za-

wiadomi∏a o wszcz´ciu Êledztwa

w zg∏oszonej sprawie. Urzàd Gminy

przes∏a∏ pismo do Komendanta Po-

wiatowego Policji w Legionowie

z proÊbà o wzmo˝enie kontroli do-

kumentów przewozowych samocho-

dów ci´˝arowych, w celu zapobie˝e-

nia zjawisku transportu ziemi

niewiadomego pochodzenia. 28 li-

stopada pracownicy Wojewódzkie-

go Inspektoratu Ochrony Ârodowi-

ska Delegatura w Ciechanowie,

na wniosek Urz´du Gminy pobrali

do badania 4 próbki wody ze wska-

zanych miejsc w Kàtach W´gier-

skich – przy ul. Bagiennej, Wa∏owej

i KoÊcielnej. Na poczàtku grudnia

(5.12) WIOÂ pobra∏ do badania

6 próbek materia∏u ziemnego ze

wskazanych miejsc w Kàtach W´-

gierskich – przy ul. Wa∏owej, Ko-

Êcielnej i Akacjowej. Podczas pracy

w terenie, pracownicy WIOÂ poin-

formowani zostali przez mieszkaƒ-

ców o znalezieniu w nawiezionej

ziemi na jednej z dzia∏ek koÊci nie-

wiadomego pochodzenia. Urzàd

Gminy powiadomi∏ o zdarzeniu Ko-

misariat Policji w Niepor´cie z proÊ-

bà o wszcz´cie i przeprowadzenie

post´powania wyjaÊniajàcego

w sprawie.

Badanie wody przeprowadzi∏ rów-

nie˝ Paƒstwowy Powiatowy Inspek-

tor Sanitarny w Legionowie, który

pobra∏ 3 próbki z wytypowanych

uj´ç indywidualnych – przy ul. Ba-

giennej i Akacjowej. 

Urzàd Gminy wystàpi∏ tak˝e

do WIOÂ o pobranie próbek ziemi

z dzia∏ek w Izabelinie, gdzie tak˝e

nawieziona zosta∏a ziemia. Dzia∏ania

w tej sprawie uniemo˝liwi∏y na ra-

zie trudne zimowe warunki pogodo-

we. Termin ustalony zostanie, gdy

tylko b´dzie to mo˝liwe. 

Do Urz´du Gminy w Niepor´cie

wp∏yn´∏o postanowienie z dnia

5 grudnia Regionalnego Dyrektora

Ochrony Ârodowiska w Warszawie

o wszcz´ciu post´powania admini-

stracyjnego, dotyczàcego przywró-

cenia do stanu w∏aÊciwego Êrodowi-

ska na terenie 2 dzia∏ek przy ul. Ba-

giennej w Kàtach W´gierskich.

Pismem z dnia 11 grudnia firma

KAZ-BUD poinformowa∏a o za-

koƒczeniu prac przy wywozie ska˝o-

nej ziemi z dzia∏ki przy ulicy Ba-

giennej. Pracownicy Urz´du Gminy

potwierdzili podczas wizji lokalnej

zakoƒczenie prac. Kolejnym kro-

kiem b´dzie wniosek do WIOÂ o po-

branie kolejnych próbek z miejsca,

gdzie le˝a∏a ska˝ona ziemia, celem

sprawdzenia czystoÊci gruntu. 

� BWilk

W ostatnim numerze WieÊci Niepor´ckich przedstawiliÊmy Paƒstwu
informacj´ dotyczàcà działaƒ Urz´du Gminy, podj´tych w zwiàzku
z nawiezieniem na działki w Kàtach W´gierskich zanieczyszczonej ziemi.
Poni˝ej prezentujemy ciàg dalszy tej sprawy.

Â
wiàteczne spotkania kombatan-

tów nale˝à ju˝ do tradycji. Pre-

zes Ko∏a p∏k Kazimierz Przy-

musiƒski wraz z cz∏onkami Zarzàdu

dok∏adajà staraƒ, by uroczystoÊç

zgromadzi∏a jak najliczniejszà grup´

cz∏onków i podopiecznych, by

przy wspólnym stole nie zabrak∏o

przedstawicieli samorzàdu i sympa-

tyków Zwiàzku. Tegoroczne spotka-

nie przygotowane zosta∏o przez gmi-

n´ Niepor´t. GoÊci powita∏ wójt Ma-

ciej Mazur, dzi´kujàc za udzia∏

przedstawicieli kombatantów

w gminnych uroczystoÊciach i ˝yczàc

zebranym pogodnych Âwiàt Bo˝ego

Narodzenia, pu∏kownik Przymusiƒski

zaÊ podzi´kowa∏ osobom, które

w ciàgu roku pomaga∏y Zwiàzkowi

w realizowaniu zadaƒ. W Êwiàteczny

nastrój wprowadzi∏ wszystkich wy-

st´p chóru z Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, pod opiekà arty-

stycznà Barbary Jankowskiej. Ksiàdz

proboszcz Jerzy Sieƒkowski odmówi∏

modlitw´, po której w ciep∏ej atmos-

ferze uczestnicy spotkania podzielili

si´ op∏atkiem. 

Âwi´towanie przy wspólnym sto-

le by∏o okazjà do z∏o˝enia sobie ser-

decznych ˝yczeƒ, dzielenia si´

wspomnieniami z minionych lat,

a tak˝e deklamowania poezji

i wspólnego Êpiewania. Na sto∏ach

nie zabrak∏o znakomitych Êwiàtecz-

nych potraw, za które podzi´kowa-

nia nale˝à si´ pracownikom GOK,

którzy zadbali o dobre samopoczu-

cie goÊci. Redakcja „WieÊci Niepo-

r´ckich” tak˝e ˝yczy cz∏onkom Ko-

∏a Powiatowego ZKRPiBWP spo-

kojnych i pogodnych Êwiàtecznych

dni, dzi´kujàc jednoczeÊnie za wspa-

nia∏à dotychczasowà wspó∏prac´!

� BWilk

OPŁATEK u Seniorów

USUWANIE ska˝onej ziemi

17 grudnia w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odbyło si´ spotkanie opłatkowe Seniorów. Po raz pierwszy na Êwiàtecznej uroczystoÊci wystàpił zespół wokalny „Niepor´czanki”.

12 grudnia gmina Niepor´t
goÊciła kombatantów
z Koła Powiatowego

Zwiàzku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej

i Byłych Wi´êniów
Politycznych. W sali

Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie odbyło si´

spotkanie opłatkowe, które
zgromadziło członków oraz

zaproszonych goÊci, na co
dzieƒ współpracujàcych

ze Zwiàzkiem.

PRZY Êwiàtecznym stole

Podzi´kowania dla dyr. GOK

Bogus∏awy Oksza-Klossi

Usuwanie
zanieczyszczonej 
ziemi



Prosimy Paƒstwa o sprawdzenie kie-

dy zosta∏ wystawiony Paƒstwa do-

wód osobisty (data wystawienia

i wa˝noÊci podana jest w dokumen-

cie) i zach´camy do wczeÊniejszego

sk∏adania wniosku, ze wzgl´du

na miesi´czny termin oczekiwania

na dokument.

Osoby, które w 2001 roku mia∏y

ukoƒczone 65 lat, dowody osobiste

majà wydane na czas nieoznaczony.

Dowód wydawany jest bezp∏atnie.

Do wniosku za∏àcza si´ dwie aktual-

ne fotografie, akt stanu cywilnego,

je˝eli stan cywilny uleg∏ zmianie

od chwili otrzymania poprzedniego

dowodu osobistego.

Wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie

w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏

Spraw Obywatelskich i USC pok. 4

.

� M. Gajda
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XXXV SESJA Rady Gminy Niepor´t
13 grudnia 2012 r. (czwartek) w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´ XXXV sesja Rady Gminy Niepor´t, obrady której
poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski. 

P
odczas sesji Rada Gminy pod-

j´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y

(pe∏na treÊç uchwa∏ w BIP

– zak∏adka Uchwa∏y Rady):

– uchwa∏à Nr XXXV/117/2012 Ra-

da dokona∏a zmian w zapisach

miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru

Leszczyna w gminie Niepor´t;

– uchwa∏à nr XXXV/119/2012

nadano nazw´ „Orzechowa” dro-

dze gminnej w Józefowie, gmina

Niepor´t stanowiàcej dzia∏k´ ewid.

o nr 57;

W dalszej cz´Êci obrad Rada Gmi-

ny wyrazi∏a sprzeciw wobec propo-

zycji przebiegu postulowanej trasy

szybkiego ruchu tzw. „Olszynki

Grochowskiej” przez teren gminy

Niepor´t. Tym samym poparto Wój-

ta Gminy Niepor´t w dzia∏aniach

zmierzajàcych do wykreÊlenia pro-

pozycji przebiegu postulowanej tra-

sy szybkiego ruchu tzw. „Olszynki

Grochowskiej” przez teren gminy

Niepor´t.

Wiele uwagi Radni poÊwi´cili

na dyskusj´ dotyczàcà OÊrodka

Zdrowia w Niepor´cie, której konse-

kwencjà by∏o podj´cie uchwa∏y Nr

XXXV/120/2012, zgodnie z którà

przyj´to kierunki dzia∏ania w zakre-

sie dalszej organizacji udzielania

Êwiadczeƒ zdrowotnych na terenie

Gminy. Zak∏adajà one zmian´ formy

organizacyjnej sposobu udzielania

Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie

realizowanym dotychczas przez SP

ZOZ w Niepor´cie, polegajàcà

na przekszta∏ceniu SP ZOZ w Nie-

por´cie w spó∏k´ prawa handlowego.

Jak wyjaÊnia∏ Wójt oraz radca praw-

ny: nowe uwarunkowania systemo-

we i ekonomiczne sta∏y si´ podsta-

wà do poszukiwania przez Gmin´

rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych racjona-

lizacj´ dzia∏alnoÊci leczniczej, w tym

pozyskanie zewn´trznych êróde∏ fi-

nansowania tej dzia∏alnoÊci, gwaran-

tujàcych w∏aÊciwy poziom udziela-

nia Êwiadczeƒ zdrowotnych, a tak˝e

stosownà modernizacj´ bazy lokalo-

wej, gwarantujàcà dost´pnoÊç do fi-

nansowania ze Êrodków NFZ, wg

znowelizowanych w tym zakresie

przepisów. Poczàtkowo próbowano

zabezpieczyç udzielanie Êwiadczeƒ

zdrowotnych przez operatora ze-

wn´trznego, który przejà∏by na sie-

bie ci´˝ar sfinansowania przebudo-

wy i rozbudowy obecnej siedziby SP

ZOZ, w zakresie gwarantujàcym jej

dostosowanie do wymogów zawar-

tych w znowelizowanych przepi-

sach. Jednak pomimo og∏oszenia

dwóch przetargów na wydzier˝awie-

nie nieruchomoÊci, na której zloka-

lizowana jest obecna siedziba SP

ZOZ – na cele kontynuowania i roz-

woju dzia∏alnoÊci leczniczej – ˝aden

z podmiotów zewn´trznych nie za-

oferowa∏ wydzier˝awienia nierucho-

moÊci i podj´cia si´ zwiàzanych z tà

dzier˝awà obowiàzków operatora

zewn´trznego. Powy˝sze okoliczno-

Êci uzasadniajà zmian´ kierunku

dzia∏aƒ Gminy i przyj´cie rozwiàza-

nia alternatywnego w postaci prze-

kszta∏cenia SP ZOZ w Niepor´cie

w spó∏k´ prawa handlowego. 

Przekszta∏cenie SP ZOZ w spó∏k´

prawa handlowego daje mo˝liwoÊç

pozyskania dodatkowych Êrodków

finansowych z tytu∏u udzielanych

Êwiadczeƒ zdrowotnych – poza kon-

traktami z NFZ, co prze∏o˝y si´

na popraw´ efektywnoÊci wykorzy-

stania infrastruktury oraz dost´pno-

Êci do udzielanych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych.

Kolejnym krokiem by∏o podj´cie

uchwa∏y Nr XXXV/121/2012,

w której Rada Gminy wyrazi∏a zgo-

d´ na przekszta∏cenie Samodzielne-

go Publicznego Zak∏adu Opieki

Zdrowotnej w Niepor´cie w spó∏k´

z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià

pod nazwà,,Centrum Medyczne Nie-

por´t” Spó∏ka z ograniczonà odpo-

wiedzialnoÊcià z siedzibà w Niepo-

r´cie. Powy˝sza zgoda dotyczy prze-

kszta∏cenia Samodzielnego

Publicznego Zak∏adu Opieki Zdro-

wotnej w Niepor´cie w Spó∏k´,

w której Gmina Niepor´t posiadaç

b´dzie 100 % udzia∏ów. Dniem

przekszta∏cenia SP ZOZ w Spó∏k´

b´dzie dzieƒ wpisania Spó∏ki do re-

jestru przedsi´biorców Krajowego

Rejestru Sàdowego. 

Po wyczerpaniu wszystkich punk-

tów porzàdku obrad Przewodniczà-

cy RG zamknà∏ obrady XXXV sesji

Rady Gminy.

� J. Joƒska

Oddanie do u˝ytku blisko 7 km przebudowanych, powiatowych dróg,
biegnàcych przez Niepor´t, Białobrzegi i Wólk´ Radzymiƒskà odbyło
si´ 24 listopada w Białobrzegach.

KAWAŁ dobrej drogi

Przypominamy Paƒstwu, ˝e dowody osobiste wydawane
sà na 10 lat, w zwiàzku z tym, w 2012 roku tracà
wa˝noÊç dowody osobiste wydane w 2002 roku. 

WYMIE¡ dowód osobisty!

Bud˝et gminy zasilany jest corocz-

nie wp∏ywami z tytu∏u udzia∏u

w podatku dochodowym, który

p∏aci ka˝dy pracujàcy, emeryt

i rencista. W 2013 roku 37,42 %

p∏aconego przez nas podatku trafi

do kasy gminy. Z dochodów z po-

datku od osób fizycznych (PIT)

i osób prawnych (CIT) finansowa-

ne sà gminne inwestycje – budo-

wa dróg, wodociàgów i kanaliza-

cji, oÊwietlenia ulicznego, budyn-

ków u˝ytecznoÊci publicznej,

a tak˝e gminna oÊwiata, kultura

i sport. 

Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla

mieszkaƒców Gminy Niepor´t

znajduje si´ w Legionowie,

ul. marsz. Józefa Pi∏sudskiego 43c.

�

JeÊli miejsce naszego zamieszkania nie pokrywa si´ z miejscem
zameldowania, wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT wpisaç
miejsce zamieszkania, by nasze pieniàdze trafiły na konto
gminy, w której mieszkamy, zwi´kszajàc mo˝liwoÊci jej
rozwoju i tym samym poprawiajàc komfort naszego ˝ycia. 

UroczystoÊç rozpoczà∏ wicestarosta

legionowski Robert Wróbel, który

powita∏ zebranych goÊci, wÊród nich

wójta i radnych gminy Niepor´t,

radnych powiatu legionowskiego

oraz przedstawicieli wykonawcy in-

westycji, firmy Skanska S.A. Wice-

starosta podkreÊli∏ jak wa˝na to inwe-

stycja, nie tylko dla mieszkaƒców po-

wiatu, ale równie˝ dla wszystkich

turystów, odwiedzajàcych nas i ko-

rzystajàcych z uroków i atrakcji je-

ziora zegrzyƒskiego. Gospodarz tere-

nu, wójt S∏awomir Maciej Mazur, po-

wiedzia∏, ˝e dzi´ki przebudowie

b´dziemy mogli podró˝owaç wy-

godnie i bezpiecznie.

Inwestycja obejmowa∏a mi´dzy in-

nymi przebudow´ mostu ˝elbetowe-

go w Wólce Radzymiƒskiej przy ul.

Szkolnej waz z dojazdami (droga po-

wiatowa 1813W). Przebudowano

równie˝ drog´ powiatowà 1811W

w Bia∏obrzegach i drog´ powiatowà

nr 4303W w Niepor´cie. Pod tymi

skomplikowanymi symbolami kryje

si´ informacja o przebudowie ulicy

Wojska Polskiego, od jej poczàtku

przy ul. Zegrzyƒskiej, a˝ do ronda

w Bia∏obrzegach w∏àcznie, a tak˝e re-

montu na ulicy Wczasowej od tzw.

„Skarbczyka” a˝ do granic powiatu. 

Zebrani zgodnie stwierdzili, ˝e tak

dobrze zrobiona droga pozwala roz-

wijaç wi´kszà pr´dkoÊç, dlatego

w trosce o bezpieczeƒstwo, ksiàdz

Dariusz Skwarski z parafii Rzymsko-

-Katolickiej p.w. B∏ogos∏awionej Ka-

roliny Kózkówny Dziewicy i M´-

czennicy w Bia∏obrzegach, poÊwi´ci∏

nowà nawierzchni´.

Punktem kulminacyjnym by∏o

oczywiÊcie uroczyste przeci´cie bia-

∏o – czerwonej wst´gi. Kiedy w to

ch∏odne, sobotnie po∏udnie szarfa

ostatecznie opad∏a, Robert Wróbel

zaprosi∏ wszystkich zgromadzonych

na ciep∏y posi∏ek i kubek rozgrzewa-

jàcej herbaty.

ZapytaliÊmy okolicznych miesz-

kaƒców, co sàdzà o tej inwestycji. 

– JesteÊmy szcz´Êliwi z tego powo-

du, poniewa˝ mieszkamy tu ju˝ bar-

dzo d∏ugo, a wspominajàc wcze-

Êniejsze lata i to, jak si´ tu ˝y∏o, te-

raz jest nieporównywalnie lepiej.

Cieszymy si´ bardzo, mamy samo-

chód i korzystamy z drogi – mówi

Barbara Flak, mieszkanka Bia∏obrze-

gów. – Tak trzymaç – doda∏ mà˝ pa-

ni Barbary, Stanis∏aw Flak.

Ca∏a inwestycja kosztowa∏a ponad 7

mln z∏otych, z czego 3 317 500 z∏ po-

wiat pozyska∏ z rezerwy subwencji

ogólnej Bud˝etu Paƒstwa. 

� oprac. BW na podstawie MK

TELEFON ALARMOWY
Gminnego Zakładu Komunalnego
– zgłaszanie awarii sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej 
– 604 481 418

–– PPaanniiee  SSttaarroossttoo,,  PPoowwiiaatt  zzaakkooƒƒcczzyy∏∏

ww∏∏aaÊÊnniiee  nnaajjwwiieekksszzàà  ww sswwoojjeejj  hhiissttoo--

rriiii  iinnwweessttyyccjj´́  ww ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt..  CCoo

bbyy∏∏oo  jjeejj  nnaajjttrruuddnniieejjsszzyymm  eelleemmeenn--

tteemm??

– Najtrudniejsze okaza∏o si´ pokona-

nie trudnych warunków wodno-

-gruntowych przy budowie mostu

w Wólce Radzymiƒskiej. Czekamy

tam jeszcze na pozwolenie na u˝yt-

kowanie od Powiatowego Inspekto-

ra Nadzoru Budowlanego, aby prze-

kazaç obiekt mieszkaƒcom. Zmaga-

liÊmy si´ równie˝ z umocnieniem

skarp wzd∏u˝ ulicy Wojska Polskie-

go, gdzie ju˝ dawno temu zadomo-

wi∏y si´ bobry, czyniàc prawdziwe

spustoszenie w umocnieniu

przed przebudowà.

–– PPooddcczzaass  oottwwaarrcciiaa  ddrrooggii  wwiieellee

ss∏∏óóww,,  rróówwnniiee˝̋  zz uusstt  ppooÊÊwwii´́ccaajjààcceeggoo

ddrroogg´́  pprroobboosszzcczzaa,,  ppaadd∏∏oo  nnaa tteemmaatt

bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa......

– Chocia˝ lepsza nawierzchnia czy-

ni drogà bezpieczniejszà dla kierow-

ców, rowerzystów i pieszych to jed-

nak sk∏ania niektórych do mocniej-

szego naciskania peda∏u gazu.

Szczególnie latem po wyjechaniu

z zat∏oczonej Warszawy niektórzy

w drodze na pla˝e tracà umiar za-

pominajàc, ˝e nadal poruszajà si´

w terenie zabudowanym.

–– WWiieemm,,  ˝̋ee  ppooddcczzaass  bbuuddoowwyy  mmiieesszz--

kkaaƒƒccyy  nniiee  rraazz  wwnnoossiillii  ww∏∏aassnnee  uuwwaaggii

ddoo bbuuddoowwyy..

– Dlatego serdecznie dzi´kuj´ miesz-

kaƒcom Wólki Radzymiƒskiej, Nie-

por´tu, Bia∏obrzegów i Ryni za uwa-

gi, które zg∏aszali nam i wykonaw-

cy, co pozwoli∏o zrealizowaç

inwestycj´ z uwzgl´dnieniem wielu

drobnych korekt s∏u˝àcych miesz-

kaƒcom. Podzi´kowania równie˝

za wielomiesi´cznà cierpliwoÊç, któ-

rà musieli wykazaç wobec utrudnieƒ

w ruchu wszyscy kierujàcy, w wy-

mienionych wczeÊniej miejscowo-

Êciach. �

Rozmawiamy
z Wicestarostà
Powiatu
Legionowskiego
ROBERTEM
WRÓBLEM

ODPROWADè podatek do
swojej Gminy, a pieniàdze
wrócà do ciebie!
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N
a ogromnej, profesjonal-
nej scenie, przy doskona-
∏ym nag∏oÊnieniu i oÊwietle-

niu przygotowanym przez firm´
FONPOL nale˝àcà do Piotra Sa-
dowskiego, na dobry poczàtek
wystàpili najm∏odsi artyÊci, któ-
rzy zaprezentowali taniec czaro-
dziejek. Chór szkolny wyÊpiewa∏
dobre wró˝by na ca∏y rok,
a uczniowie starszych klas przy-
gotowali wymyÊlony i wystylizo-
wany przez siebie pokaz mody
szkolnej i pozaszkolnej. 

W drugiej cz´Êci artystycznych
wyst´pów znane i lubiane dziew-
czyny z zespo∏u ToBeUp Êwiato-
wymi przebojami jak zawsze sku-
tecznie rozkr´ca∏y publicznoÊç.
Po muzycznych doznaniach,
na profesjonalnym „wybiegu” od-
by∏ si´, otworzony przez dyrektor
szko∏y panià Edyt´ KuÊ, pokaz

mody casual w wykonaniu pi´k-
niejszej cz´Êci rady pedagogicz-
nej, ubranej przez Mart´ Pawluk
i wystylizowanej przez Katarzyn´
Wójcik – Brylskà z gabinetu Me-
dic 4You. 

Panie wystàpi∏y w butach, któ-
rych u˝yczy∏a sieç sklepów z obu-
wiem Andora pani Miros∏awy
Ostafil. Choreografi´ do nastrojo-
wej muzyki Lykke Li „I Follow
Rivers” u∏o˝y∏ i opracowa∏ z pa-
niami tancerz i choreograf, na co
dzieƒ wspó∏pracujàcy z teatrem
Roma, pan Jacek Badurek, a do-
pracowa∏a jà pani Ma∏gorzata
Wrzesiƒska-S´k, instruktorka za-
j´ç fitness Twoja Figura. 

Modelki wzbudzi∏y wielki entu-
zjazm na sali, przy niekoƒczàcych
si´ brawach i aplauzie przesz∏y
przez scen´ z takà swobodà, jak-
by prezentowanie mody by∏o ich

codziennym zaj´ciem. Podczas
pokazu kreacji wieczorowych pu-
blicznoÊç oniemia∏a z wra˝enia. 

Modne stylizacje dopasowane
do charakteru ka˝dej z paƒ, pro-
fesjonalne makija˝e, bi˝uteria
i buty, ukaza∏y, ile pi´kna tkwi
w ka˝dej kobiecie, wystarczy je
tylko odpowiednio podkreÊliç. 

Na koniec gromkimi brawami
zosta∏a wywo∏ana na scen´ autor-
ka pokazu – pani Marta Pawluk,
na r´ce, której z∏o˝ono kwiaty
i podzi´kowania za t´ niecodzien-
nà atrakcj´ wieczoru. 

Po tak wielu artystycznych i es-
tetyczny doznaniach, goÊcie zosta-
li zaproszeni do spróbowania go-
ràcych daƒ przygotowanych
przez restauracj´ La Dolce Vita
pana Krzysztofa Kostro oraz
pysznych ciast upieczonych przez
rodziców dzieci naszej szko∏y. 

Ponadto mo˝na by∏o skorzystaç
z loterii fantowej, cyganka Sabi-
na i wró˝bita Kajetan przepowia-
dali przysz∏oÊç, a w showroomie
pani Katarzyny Poznaƒskiej mo˝-
na by∏o nabyç gotowe ju˝ kreacje. 

Firma Imprineo Marcina Wro-
niaka przygotowa∏a plakaty, za-
proszenia i reklamowy banner. 

Tak udany wieczór zakoƒczy∏a
weso∏a zabawa taneczna dla
wszystkich goÊci. 

Dyrekcja, Rada Rodziców, na-
uczyciele i uczniowie Szko∏y Pod-
stawowej w Niepor´cie sk∏adajà
ogromne podzi´kowania tym, któ-

rzy przyczynili si´ do organizacji
tego wyjàtkowego andrzejkowego
wieczoru. 

Równie goràce podzi´kowania
dla wszystkich, którzy skorzysta-
li z zaproszenia i docenili swojà
obecnoÊcià wk∏ad pracy, jakà wy-
konali organizatorzy i uczniowie,
by ten niezwyk∏y wieczór na d∏u-
go pozosta∏ w pami´ci publiczno-
Êci.

Ca∏à imprez´ poprowadzi∏a
oraz na goràco relacjonowa∏a:
Monika Kamiƒska – Thomas.

� IIwwoonnaa  KKooppkkaa

Przedszkolaki z Akademii
Małych Odkrywców
w Zegrzu Południowym co
roku aktywnie uczestniczà
w ró˝norodnych
konkursach o zasi´gu
gminnym, powiatowym,
a nawet ogólnopolskim.
Z ogromnym zapałem oraz
du˝ym poÊwi´ceniem
przygotowujà si´
do konkursów
plastycznych, recytatorskich
oraz muzycznych.
Tegoroczny listopad
obfitował w sukcesy.

SUKCESY przedszkolaków z Akademii Małych Odkrywców
W

Ogólnopolskim Konkursie

Plastycznym „Las domem

Zwierzàt” zorganizowa-

nym przez Przedszkole Miejskie

nr 12 im. Króla Maciusia w Legio-

nowie Zuzia Dynoch zdoby-

∏a II miejsce. Celem konkursu by-

∏om.in. propagowanie wiedzy o le-

sie, poznanie warunków ˝ycia

niektórych zwierzàt, kszta∏towanie

wra˝liwoÊci i szacunku dla ojczystej

przyrody. Konkurs cieszy∏ si´

ogromnym zainteresowaniem, wp∏y-

n´∏o ponad 300 prac z ca∏ej Polski. 

Praca Zuzi zosta∏a przygotowana

pod kierunkiem El˝biety Szewc.

Sukces cieszy tym bardziej, ̋ e wy-

ró˝niono najm∏odszego przedszkola-

ka, dopiero rozpoczynajàcego edu-

kacj´ przedszkolnà.

Uroczyste og∏oszenie laureatów

konkursu oraz wr´czenie pamiàtko-

wych dyplomów i nagród odby∏o

si´ 20 listopada

Równie˝ drugie miejsce zdoby∏a

dziesi´cioosobowa grupa przedszko-

laków w IV edycji konkursu powia-

towego „Zdrowie w bajce”. Tematem

przewodnim by∏o has∏o „Sport to

zdrowie”. Organizowany przez Sta-

rostwo Powiatowe, Stacj´ Sanitarno-

-Epidemiologicznà oraz Przedszkole

„Przy Lesie” konkurs mia∏ na celu

pog∏´bienie ÊwiadomoÊci dzieci

na temat zdrowego trybu ̋ ycia a tak-

˝e kszta∏towanie postawy odpowie-

dzialnoÊci za w∏asne zdrowie. 

Pi´ciolatki przygotowa∏y z pomo-

cà cioci Wioli, przedstawienie:

„Krótka scenka i piosenka” pod ty-

tu∏em: „Bywa czasem i tak”. S∏owa

i muzyk´ skomponowa∏a nauczy-

cielka rytmiki Monika Kamiƒska.

Warto podkreÊliç, ˝e w kategorii

wiekowej 5-6 lat – klasa „0” (dzie-

ci z grup 5-latków w przedszkolach

oraz klas „0” w przedszkolach

i szko∏ach podstawowych) dzieci

z Akademii by∏y najm∏odszymi

uczestnikami na 12 grup. Na scen´

wesz∏y jako pierwsze i jako jedyne

nie u˝ywa∏y mikrofonów, a mimo to

doskonale by∏o je s∏ychaç nawet

na koƒcu sali. 

� èród∏o – http://gpzp.nieporet.pl/

W wigili´ Êw. Andrzeja w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie miało miejsce niecodzienne
wydarzenie. Z inicjatywy Rady Rodziców, dyrektora szkoły pani Edyty KuÊ, przy zaanga˝owaniu
społecznoÊci szkolnej i nauczycielskiej, wspólnie zorganizowaliÊmy wieczór andrzejkowy połàczony
z pokazem mody niepor´ckiej projektantki i stylistki Marty Pawluk z atelier „Lamia”. 
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Mikołajki to szczególny dzieƒ
w kalendarzu. Tego dnia ka˝dy
pragnie otrzymaç prezent
od Âwi´tego Mikołaja. W szkole
w Izabelinie w tym roku Êwi´to to
obchodzone było inaczej ni˝ zwykle. 

Zuchy i Samorzàd Szkolny Szkoły Podstawowej
w Izabelinie udali si´ z darami dla bezpaƒskich zwierzàt
do schroniska w Józefowie.

MIKOŁAJKOWA
niespodzianka

Z POMOCÑ dla zwierzàt

˚YCZLIWOÂå w swej naturze, bo ˝yczliwi ˝yjà dłu˝ej

W szkole wystawiony zosta∏ wyjàt-

kowy spektakl. Tym razem w role

aktorów wcielili si´ nauczyciele,

jak równie˝ pozostali pracownicy

placówki. W szeregach aktorskich

znalaz∏a si´ prawie ca∏a Êwita pra-

cownicza szko∏y w Izabelinie. Ta

niezwyk∏a grupa teatralna przygoto-

wa∏a dla dzieci baÊƒ pt. „Kopciu-

szek” na podstawie „Bajek – samo-

grajek” Jana Brzechwy. Dzieci mo-

g∏y podziwiaç talenty recytatorskie

stremowanych debiutantów. 

Pi´kne i dopracowane w ka˝dym

szczególe stroje, niesamowity maki-

ja˝ aktorów, baÊniowa scenografia

wywo∏a∏y radoÊç, podziw i zadowo-

lenie w oczach ma∏ych odbiorców.

Dla wyst´pujàcych by∏y one naj-

wspanialszà nagrodà, a ca∏e to za-

chwycajàce doÊwiadczenie, jak

wszyscy zgodnie stwierdzili, warto

i nale˝y powtórzyç jeszcze niejedno-

krotnie.

To Êwietna zabawa, ale te˝ wy-

zwanie dla nauczyciela. Trzeba zejÊç

z katedry, za∏o˝yç kostium, zrobiç

makija˝ i zagraç dla bardzo wyma-

gajàcego widza, jakim jest dziecko.

To nie∏atwe zadanie. Wierzymy jed-

nak, ̋ e jeszcze wiele razy zaprosimy

swoich uczniów do Krainy BaÊni.

Po spektaklu, gdy dzieci uda∏y si´

do sal, Êw. Miko∏aj rozdawa∏ przy-

niesione prezenty. Upominki te

ufundowa∏a i zakupi∏a Rada Rodzi-

ców. Dzi´kujemy! Miko∏aj pami´ta∏

o wszystkich. Jest to dobry znak,

Êwiadczàcy o tym, ˝e byliÊmy

grzeczni. Dzi´kujemy Ci, Âwi´ty

Miko∏aju! Zapraszamy za rok!!!

� Aneta Kowalska

W naszej szkole, znalaz∏a si´ pokaê-

na grupa ̋ yczliwych, którzy przesy-

∏ali szkolnà pocztà mi∏e ˝yczenia

i pozdrowienia swoim przyjacio-

∏om. W czasie przerw na korytarzach

rozbrzmiewa∏a muzyka, ka˝dy ̋ ycz-

liwy mia∏ przyklejony znaczek

z uÊmiechni´tym s∏onecznikiem.

W samo po∏udnie na boisku odby∏

si´ ma∏y happening: wysy∏anie kolo-

rowego uÊmiechu ca∏emu Êwiatu. 

Oby ̋ yczliwoÊci starczy∏o wszyst-

kim na d∏ugi czas! :) Tego ̋ yczy Sa-

morzàd Szkolny SP Niepor´t

� I.Kopka

Takie hasło przyÊwiecało uczniom Szkoły Podstawowej w Niepor´cie, w ogólnoÊwiatowym dniu
˝yczliwoÊci i pozdrowieƒ, który przypada 21 listopada. 

W sobot´ 1 grudnia o godz. 11.00

spotkaliÊmy si´ w schronisku dla

zwierzàt w Józefowie, gdzie wraz

z przedstawicielkami samorzàdu

szkolnego przekazaliÊmy zebrane

artyku∏y i ˝ywnoÊç dla psów i kotów.

Razem z wolontariuszkami obeszli-

Êmy teren schroniska, gdzie mieszka-

jà bezpaƒskie, porzucone zwierz´ta.

W tym czasie zauwa˝yliÊmy, ˝e du-

˝o ludzi z czystej potrzeby serca

i ch´ci pomocy odwiedza psiaki

i zabiera je na spacer. Od pani wo-

lontariuszki dowiedzieliÊmy si´ te˝,

˝e rotacja jest bardzo du˝a – psy po-

jawiajà si´ w schronisku, ale te˝ cz´-

sto znajdujà domy i nowych w∏aÊci-

cieli. Niestety przez nieodpowie-

dzialne post´powanie ludzi trafiajà

te˝ do schroniska m∏ode szczeniacz-

ki, porzucane po prostu pod bramà.

Wizyta zrobi∏a na wszystkich

ogromne wra˝enie, przede wszyst-

kim ten nieopisany ha∏as spowodo-

wany bardzo g∏oÊnym szczekaniem

dochodzàcym z klatek. Tylko Het-

man – du˝y, dostojny mieszaniec le-

˝a∏ dumnie z podniesionym ∏bem

na dachu budy, tak jakby nic wokó∏

go nie obchodzi∏o. Na koniec zuchy

z GZ Tropki i GZ Tropiciele Przy-

rody otrzyma∏y sprawnoÊç „Przyja-

ciel zwierzàt” i pojecha∏y z rodzica-

mi do swoich domów. Na pewno

w niejednej zuchowej g∏ówce zrodzi-

∏a si´ myÊl, by zabraç któregoÊ

z podopiecznych schroniska ze sobà.

Uczy∏y si´ jednak na zbiórkach, ˝e

to bardzo du˝a odpowiedzialnoÊç

i takich decyzji nie mo˝na podejmo-

waç pod wp∏ywem chwili. 

� Aneta Zaremba

Â
wiàteczne spotkanie mieszkaƒ-

ców Beniaminowa mia∏o wy-

jàtkowà opraw´. Dzieci, biorà-

ce na co dzieƒ udzia∏ w zaj´ciach

w OÊrodku Kultury, przypomnia∏y

histori´ znanà od dwóch tysi´cy lat,

wcielajàc si´ w role biblijnych boha-

terów. Wieczorne przedstawienie

zakoƒczy∏o okres przygotowaƒ

i prób, nad którymi czuwa∏a Mario-

la Pietrucha, kierownik oÊrodka. Ja-

se∏kowe przedstawienie, a tak˝e

wspólne Êpiewanie kol´d i pastora-

∏ek wprowadzi∏o widzów w niezwy-

k∏y nastrój nadchodzàcej Wigilijnej

Nocy. Serdeczne ̋ yczenia zebranym

z∏o˝yli zaproszeni goÊcie – wójt Ma-

ciej Mazur oraz Przewodniczàcy

Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski. Ksiàdz S∏awomir Brajczew-

ski udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa bo˝e-

go, po którym mieszkaƒcy podzieli-

li si´ op∏atkiem i zasiedli do wspól-

nej wieczerzy. O ciep∏ej, rodzinnej

atmosferze panujàcej tego wieczoru

Êwiadczy przes∏anie mi∏oÊci, wyg∏o-

szone przez najm∏odszego 4-letnie-

go aktora – „Niech ka˝da mamusia

bardzo kocha tatusia”. 

I takich w∏aÊnie Êwiàtecznych dni

– wype∏nionych mi∏oÊcià i spokojem

– ˝yczy Paƒstwu redakcja „WieÊci

Niepor´ckich”. � BW

Nastał czas Êwiàtecznych spotkaƒ. Przy wspólnym stole mieszkaƒcy dzielà si´ opłatkiem,
składajà serdeczne ˝yczenia, a magi´ nadchodzàcych Êwiàt wyczarowujà wystawiane
jasełka. Tak te˝ było w filii Gminnego OÊrodka Kultury w Beniaminowie.

BÑDèMY dla siebie 
dobrzy jak chleb…
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SREBRO w wojewódzkiej gimnazjadzie
W ostatnich dniach
listopada w Małkini
rozegrany został
wojewódzki finał
gimnazjady wsi i małych
miasteczek w piłce
siatkowej dziewczàt.

S
rebrny medal zdoby∏y uczenni-

ce Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym pokonujàc uczenni-

ce z Gimnazjum w Szreƒsku 2:0,

z Gimnazjum w Nurcu 2:1, z Gimna-

zjum w I∏˝y 2:0. W finale po zaci´-

tej walce uleg∏y dziewcz´tom z Gim-

nazjum w Goƒczycach 2:1.

Sk∏ad zespo∏u:
Aleksandra Królikowska, Kamila

Kombor, Aleksandra Rasiƒska,

Aleksandra Krzywaƒska, Michalina

Jaszczur, Magdalena Faron, Paulina

Banaszek, Zuzanna Stala, Aleksan-

dra Czy˝, Ada Gawroƒska, Natalia

Bartkowska. Trener dru˝yny: Broni-

s∏aw Orlikowski oraz Dariusz Pie-

Êniak. � UKS D´bina

1 grudnia UKS D´bina zorganizował i przeprowadził V Turniej Minisiatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izabelinie. 

V TURNIEJ Minisiatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izabelinie
W turnieju „siatkarskich trójek”

udzia∏ wzi´∏o 9 dru˝yn, które gra∏y

systemem „ka˝dy z ka˝dym”.

– Bardzo si´ cieszymy, i˝ do na-

szego kolejnego turnieju minisiat-

kówki zg∏osi∏y si´ m. in. dru˝yny

z W´growa i Warszawy, które pre-

zentujà wysoki poziom sportowy.

Martwi natomiast absencja z powo-

dów losowych kilku dziewczàt z na-

szej gminy. Mam nadziej´, ˝e w na-

st´pnych turniejach zagramy ju˝

w pe∏nym sk∏adzie – stwierdzi∏ tre-

ner Dariusz PieÊniak. 

Klasyfikacja koƒcowa turnieju:
1. miejsce Olimpia W´grów I

2. miejsce Esperanto Warszawa I

3. miejsce Olimpia W´grów II

4. miejsce Pomiechówek II

5. miejsce Esperanto Warszawa II

6. miejsce UKS D´bina Niepor´t I

7. miejsce Pomiechówek I

8. miejsce UKS D´bina Niepor´t III

9. miejsce UKS D´bina Niepor´t II

� UKS D´bina

WICEMISTRZOSTWO Powiatu dla koszykarzy
z Niepor´tu
Dru˝yna koszykarska chłopców
ze Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie zaj´ła II miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
Legionowskiego w Minikoszykówce
Chłopców Szkół Podstawowych.
Zawody rozegrane zosta∏y 6 grudnia w Hali

Arena w Legionowie w ramach Mazowieckich

Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej. Ch∏opcy treno-

wani przez nauczyciela wychowania fizyczne-

go i trenera koszykówki Tomasza Zalewskie-

go rozegrali doskona∏e mecze i po zaci´tej

walce ulegli tylko jednej dru˝ynie. Wszyscy

sà uczniami klas sportowych – piàtej i szóstej.

Uczestniczà tak˝e w dodatkowych treningach

koszykówki prowadzonych na terenie szko∏y. 

Dru˝ynie i trenerowi gratulujemy sukcesu!

� Iwona Kopka

SZUKAMY NEMO
30 listopada
w Kàtach
W´gierskich
w okolicach
ul. Akacjowej
zaginàł kocurek
Nemo rasy
kartuskiej
o jednolitej maÊci
szaroniebieskiej. 
Nr czipa:
967000009338947. 

Dla znalazcy
przewidziana
nagroda. 

Kontakt: 697 97 97 47.
Dzi´kujemy za pomoc
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2 grudnia ju˝ po raz drugi udało si´ zorganizowaç
w Porcie Jachtowym Niepor´t „Regaty Mikołajkowe”. 

REGATY Mikołajkowe
Zebra∏o si´ 8 za∏óg, które nie prze-

straszy∏y si´ zimna i rano w biurze

regat stawi∏o si´ 5 za∏óg w klasie La-

ser Bahia i 3 w klasie Laser Stan-

dard. GoÊcie mogli wyp∏ynàç

na pontonie pooglàdaç regaty, albo

rozgrzaç si´ przy kominku w bosma-

nacie. Na wodzie uda∏o si´ roze-

graç 5 wyÊcigów, podczas których

nikt si´ nie wywróci∏, co si´ rzadko

zdarza na wywrotnych sportowych

∏ódkach. W Klasie Laser Bahia zwy-

ci´˝y∏ Aleksander Matysiak z za∏o-

gantem Janem Matysiakiem, nato-

miast w klasie Laser Standard zwy-

ci´˝y∏ Konrad Berezowski. Nagrod´

dosta∏a równie˝ Ma∏gorzata Lubow-

ska, która ostatnia wysz∏a z wody

w tym roku i niniejszym zamkn´∏a

sezon 2012.

Po regatach nadszed∏ czas na go-

ràcy obiad i d∏ugie rozmowy o tym

jak minà∏ sezon i co ciekawego zro-

bimy w kolejnym. Nast´pne rega-

ty...zaraz po tym, jak tylko zejdzie

lód! Do zobaczenia!

� Julia Blanc

Na rozstrzygni´cie konkursu przyby-

li goÊcie: Wójt Gminy Niepor´t Ma-

ciej Mazur, Radny Ryszard Wi-

Êniewski, Sylwia Mielcarz z Gmin-

nego Zespo∏u OÊwiaty w Niepor´cie

oraz laureaci z rodzicami i nauczy-

cielami. GoÊci przywita∏a dyrektor

Anna Ko∏odziej, gratulujàc dzie-

ciom wspania∏ych zdolnoÊci i pi´k-

nych prac. Nast´pnym punktem uro-

czystoÊci by∏o przedstawienie pt.

„Wigilijne nastroje” w wykonaniu

Julii Lubienieckiej, Miko∏aja Brysia-

cza, Oskara Stolarka, Wiktorii

Grzeszczak, przygotowane pod kie-

runkiem Katarzyny Kosmali. Insce-

nizacja nawiàzywa∏a do Êwiàtecz-

nych przygotowaƒ: sprzàtania, ubie-

rania choinki, pieczenia ciast,

przygotowania potraw. Mali aktorzy

spisali si´ doskonale. Pi´knà deko-

racj´ wykona∏a mama Olka z grupy

Poszukiwaczy. Z dziewi´ciu przed-

szkoli z powiatu legionowskiego

nap∏yn´∏o 70 prac. Jury mia∏o wiele

trudnoÊci, poniewa˝ wszystkie pra-

ce by∏y pi´kne i bardzo ró˝norodne,

wykonane ró˝nymi technikami

przy wykorzystaniu ró˝norodnych

materia∏ów. Dzieci wykona∏y szop-

ki, bombki, stroiki, kartki Êwiàtecz-

ne, choinki, ozdoby choinkowe oraz

rysunki. Jury oceni∏o prace w dwóch

kategoriach: „Kartka Êwiàteczna

i rysunek” oraz „Ozdoba Êwiàtecz-

na”. 

Gratulujemy wszystkim laureatom

i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� Anna Ko∏odziej

8 grudnia
w „Aquaparku Fala”
odbyły si´ I Mikołajkowe
Mistrzostwa Pływackie
Gminy Niepor´t, które
zostały zorganizowane
przez: „Aquapark Fala”,
Urzàd Gminy Niepor´t,
Komisariat Rzeczny
Policji, Szkoł´ Pływania
„Pelikan”, Legionowski
WOPR oraz Zumba
– Fitnes Anna Wenerska. 

U
roczystego otwarcia Mi-

strzostw dokona∏ Wójt Gmi-

ny Niepor´t – S∏awomir Ma-

ciej Mazur. GoÊciem specjalnym

imprezy by∏a Zofia Klepacka – re-

prezentantka Polski w windsurfingu,

mistrzyni i dwukrotna wicemistrzy-

ni Êwiata w olimpijskiej klasie RS:X,

bràzowa medalistka XXX letnich

Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Do rywalizacji przystàpi∏o blisko

50 zawodników w tym 4 przedszko-

laków. Na wype∏nionych po brzegi

trybunach zasiedli rodzice, opiekuno-

wie dzieci, które bra∏y udzia∏ w zawo-

dach. G∏oÊny i spontaniczny doping

by∏ s∏yszany poza murami p∏ywalni,

co pomaga∏o zawodnikom w osiàga-

niu lepszych wyników.

Pierwsza konkurencja „Miko∏ajko-

wy wyÊcig na czas” – p∏ywanie sty-

lem dowolnym 25m – dla przed-

szkolaków i uczniów szkó∏ podsta-

wowych oraz 50m dla gimnazjali-

stów, licealistów i doros∏ych, budzi-

∏a najwi´ksze emocje, poniewa˝

brali w niej udzia∏ najm∏odsi zawod-

nicy (przedszkolaki).

WYNIKI:

I miejsce zdoby∏a Katarzyna Furmanek, 

II miejsce nale˝a∏o do Julii Starzyƒskiej 

III miejsce wywalczy∏ Jan Chodorowski 

KATEGORIA DRUGA (I – II KLASA) 

I miejsce zdobyła Dominika Kotwas, 
II miejsce wywalczył Patryk Stromecki, 
III miejsce nale˝ało do Wojciecha ˚ulewskiego

Kategoria trzecia (III – IV klasa)

zgromadzi∏a najwi´cej zawodników

w zwiàzku z czym zosta∏a podzielo-

na na dodatkowà kategori´ – „ch∏op-

cy” i „dziewcz´ta” 

W KATEGORII „CH¸OPCY” 

I miejsce zdobył Michał Kotwas,
II miejsce wywalczył Kacper Dejnacki,
III miejsce zdobył Patryk MichaÊ

W KATEGORII „DZIEWCZ¢TA”

I miejsce wywalczyła Wiktoria Lewandowska,
II miejsce zdobyła Oliwia Banasiak,
III miejsce nale˝ało do Natalii Pergół

KATEGORIA CZWARTA (V – VI KLASA)

I miejsce zdobył Jakub Gregory,
II miejsce nale˝ało do Aleksandry Kempfi 

i Jana Sułkowskiego
III miejsce zdobyła Monika Lozia

KATEGORIA PIÑTA (GIMNAZJUM)

I miejsce zdobył Krystian Podstawka
II miejsce wywalczył Mateusz Grzech
III miejsce zdobył Radosław MichaÊ

Konkurencjà drugà by∏a Sztafeta

rodzinna – o puchar Wójta Gminy

Niepor´t, w której wystartowa∏o 15

rodzin. 

SZTAFETA RODZINNA

I miejsce zdobyli Krystian Podstawka 
i Daniel Kombor

II miejsce zdobył Mateusz i Kacper Dejnaccy
III miejsce nale˝ało do Jarosława 

i Bogny ˚ulewskich
Ostatnia konkurencja p∏ywanie

z bombkà zakoƒczy∏a Mistrzostwa.

Udzia∏ w niej wzi´∏y wszystkie dzie-

ci od przedszkolaka do gimnazjalisty. 

P¸YWANIE Z BOMBKÑ

I miejsce zdobył Kamil Huseynov
II miejsce nale˝ało do Jana Sułkowskiego
III miejsce wywalczył Mateusz Grzech

S´dziami imprezy byli uczniowie

z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym: Agnieszka Zieliƒska, Monika

Kosowska, Wiktoria Szybowska, Ka-

sia Kordek, Natalia Na∏´cz, Iza Stach-

niuk, Daria PodleÊna, Ola Królikow-

ska, Kasia Smogorzewska, którym

bardzo dzi´kujemy za pomoc.

Nagrody dla uczestników ufundo-

wali: Wójt Gminy Niepor´t, „Aqu-

apark Fala”, Komisariat Rzeczny Po-

licji oraz Anna Wenerska. Wszyst-

kim sponsorom bardzo dzi´kujemy

i liczymy na dalszà wspó∏prac´.  Do

zobaczenia za rok!

� Patrycja Majewska

I MIKOŁAJKOWE Mistrzostwa Gminy Niepor´t 

11 grudnia rozstrzygni´ty został Powiatowy Konkurs Plastyczny zorganizowany
przez „Akademi´ Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym.

KONKURS „Magia Âwiàt Bo˝ego 
Narodzenia” rozstrzygni´ty

W pierwszej kategorii laureatami zostali:
I miejsce Weronika Moniewska Przedszkole Miejskie

nr 1 w Legionowie
II miejsce Paulinka Wojciechowska Przedszkole Miejskie

nr 10 w Legionowie
III miejsce Zuzia Malinowska Przedszkole Miejskie nr 12

w Legionowie

Wyró˝nienia:
• Fabian Gulski Przedszkole Miejskie nr 14 w Legiono-

wie • Antosia Asłanowicz Przedszkole Miejskie nr 1
w Legionowie • Maciej Kram Przedszkole Samorzà-
dowe w Wieliszewie.

W drugiej kategorii laureatami zostali:
I miejsce Zuzia Pszczoła Gminne Przedszkole w Niepo-

r´cie,
II miejsce Agatka Staniszewska Przedszkole w Serocku,
III miejsce Julia Wagner Gminne Przedszkole w Zegrzu

Południowym

Wyró˝nienia:
• Aleksander ˚mij Gminne Przedszkole w Zegrzu Po-

łudniowym • Zuzanna i Norbert Dynoch Gminne
Przedszkole w Zegrzu Południowym • Michałek Ko-
rzeniewski Gminne Przedszkole w Zegrzu Południo-
wym • Martynka Brzostek Przedszkole Miejskie nr 14
w Legionowie • Emil Helwig Gminne Przedszkole
w Zegrzu Południowym • Karolinka Ziółkowska
Przedszkole Miejskie nr 11 w Legionowie • Sandra
Dawidczuk Przedszkole w Serocku • Iga i Maja Ku-
baszewskie Gminne Przedszkole w Zegrzu Południo-
wym • Igorek Skoczylas Gminne Przedszkole w Ze-
grzu Południowym • Zuzia Tworek Gminne Przed-
szkole w Zegrzu Południowym • Praca zespołowa
dzieci z Gminnego Przedszkola w Niepor´cie.

LAUREACI KONKURSU
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W listopadzie dotarły do mieszkaƒców gminy pierwsze egzemplarze ksià˝ki
francuskiego autora Bernarda de Roquefeuil (1917-1990), potomka starej rodziny
hrabiowskiej, pod tytułem „Uciekinier”, w tłumaczeniu Tomasza Matkowskiego.

N
iezwyk∏e losy w czasie dru-

giej wojny Êwiatowej zapro-

wadzi∏y autora oraz dwóch je-

go kolegów, Arhura Dufaud i Jeana

Lagneux do Polski i do gminy Nie-

por´t, po trzech nieudanych uciecz-

kach z niewoli niemieckiej. W listo-

padzie br. rodzina autora odwiedzi-

∏a miejsca, w których przebywa∏

w czasie wojny, w tym naszà gmin´. 

Bernard de Roquefeuil w 1940 ro-

ku, w czasie wojny francusko-nie-

mieckiej walczy∏ w sk∏adzie 92

pu∏ku najpierw w Holandii i Belgii,

a potem we Francji. Jako dowodzà-

cy sekcjà karabinu maszynowego,

za zas∏ugi na polu bitwy otrzyma∏

krzy˝ wojenny. 31 maja dosta∏ si´

do niewoli. Nim odzyska∏ wolnoÊç

przeszed∏ przez dwanaÊcie obozów

jenieckich w Niemczech. Dopiero

po udanej czwartej ucieczce z obo-

zu w Niedzicy, wraz z kolegami tra-

fili na krótko pod opiek´ mieszkaƒ-

ców Modlina i Legionowa. Nast´p-

nie prawie do koƒca wojny

przebywali w Niepor´cie, Augu-

stówce i Izabelinie. W tym miejscu

nale˝y podkreÊliç, ̋ e trzej doÊwiad-

czeni uciekinierzy nie mogli lepiej

trafiç. Na terenie gminy Niepor´t

istnia∏ 3 batalion legionowskiego

pu∏ku Armii Krajowej dowodzony

przez ówczesnego kierownika szko-

∏y powszechnej w Niepor´cie Bro-

nis∏awa Tokaja, w sk∏adzie trzech

kompanii. ˚o∏nierze batalionu,

na co dzieƒ zwykli mieszkaƒcy

wszystkich so∏ectw, wiedzieli gdzie

mo˝na „tych francuzów” bezpiecz-

nie pokazaç i ulokowaç. Ta swoista

sieç strzeg∏a ich, jak si´ okaza∏o bar-

dzo dobrze przez tak d∏ugi okres. 

Ksià˝ka zawiera opisanie wielu

przygód, a tak˝e wiele spostrze˝eƒ

autora dotyczàcych warunków byto-

wych, zachowaƒ swoich opiekunów

i polskich tradycji. Poczàtkowo au-

tor mieszka∏ w krótkich okresach

u ró˝nych opiekunów w Legiono-

wie, Niepor´cie i Augustówku.

Wreszcie w Izabelinie „zakotwi-

czy∏” na dobre, od sierpnia 1944 ro-

ku, do 4 marca 1945 roku. 

Status Bernarda de Roquefeuila

w rodzinie pp.Maƒk najlepiej opisa∏

sam autor: „Pasa∏ krowy, kopa∏ kar-

tofle, niaƒczy∏ i przewija∏ pieluchy

kilkumiesi´cznej córce gospodarzy.

By∏ parobkiem? Nie! By∏ domowni-

kiem, cz∏onkiem rodziny, towarzy-

szem ci´˝kiej pracy na roli i powier-

nikiem wielu spraw.” Tak˝e, wcale

nie rzadko zast´powa∏ niaƒk´. Basia

mia∏a wtedy zaledwie pi´ç miesi´cy.

„Kiedy trzymam Basi´ na kolanach,

boj´ si´ zawsze, ˝e zmoczy mi

spodnie, i zdarza si´ to oczywiÊcie

za ka˝dym razem”. W domu pp.

Maƒków mia∏ imi´ Józef. Posiada∏

„lewà” niemieckà Kennkarte z na-

zwiskiem Zieliƒski z adnotacjà „uro-

dzony we Francji”, co choç troch´

usprawiedliwia∏o jego akcent. 

W marcu 1945 roku od swego to-

warzysza niedoli Dufauda us∏ysza∏:

„Jutro wyje˝d˝asz. Przys∏a∏ mnie

pan Tokaj, dosta∏ rozkaz od prze∏o-

˝onego dowódcy. Idziesz do Wila-

nowa, do hrabiego Branickiego.”

Do Wilanowa „Uciekinier” w´-

drowa∏ pod opiekà p. Mieczys∏awy

Kazubskiej, ̋ ony p. Wincentego, te˝

nauczycielki, która by∏a cz∏onkinià

Wojskowej S∏u˝by Kobiet w bata-

lionie. 

Sam autor d∏ugo jeszcze w´drowa∏

w okolicach Warszawy i w zrujnowa-

nym mieÊcie, oczywiÊcie pod opiekà

Polaków by wreszcie, po wkroczeniu

wojska sowieckiego, przez Lublin

i Odess´ znaleêç si´ w ojczyênie ju˝

w 1945 roku. 23 kwietnia przyby∏ do

rodzinnego zamku Croptes. Po po-

wrocie do ojczyzny, po pewnym

czasie, zosta∏ wybrany merem mia-

sta Lezoux**/ w pobli˝u którego

znajdowa∏ si´ zamek.

W sierpniu 1980 roku Bernard de

Roquefeuil przyjecha∏ do Polski

po trzydziestu pi´ciu latach. Oczy-

wiÊcie odwiedzi∏ rodzin´ pp Maƒ-

ków, u których sp´dzi∏ pó∏ roku.

„Jezus Maria! Pan Józef przyje-

cha∏!” Obaj ze ∏zami w oczach rzu-

cili si´ sobie w obj´cia. Takie by∏o

powitanie po trzydziestu szeÊciu

latach. DziÊ niestety takie spotkanie

nie mog∏o mieç miejsca. Dzisiaj

obaj panowie, Pan Bernard i Pan

Franciszek zapewne obserwowali

z zaÊwiatów t´ wyjàtkowà wizyt´

w Niepor´cie. 

W listopadzie przyjechali do Nie-

por´tu z najbli˝szej rodziny: syn

Bernarda, autora „Uciekiniera” Ful-

cran de Roquefeuil, prawnik prowa-

dzàcy firm´ ubezpieczeniowà; jego

˝ona Dominique de Roqueufeil,

asystentka pracujàca wraz z m´˝em;

Yolande de Roquefeuil – córka

Bernarda, zajmujaca si´ opiekà

nad osobami starszymi i opuszczo-

nymi oraz Hugues de Roquefeuil

syn Fulcran i Dominique, wnuk

Bernarda – student. 

Rodzinie de Roquefeuil towarzy-

szy∏o grono osób jej bliskich: An-

drzej de Virion – syn Marii de Vi-

rion z domu Branickiej, przedsi´-

biorca: Dominik de Virion syn

Andrzeja i wnuk Marii – wiceprezes

Telewizji Rolniczej. Reprezento-

wali Fundacj´ im. Adama i Beaty

Branickich z Wilanowa, która opra-

cowa∏a i wyda∏a polskà edycj´

wspomnieƒ Bernarda „Uciekinier”.

Organizowa∏ t´ podró˝ i spotkanie

Adam Rybiƒski, syn Marii Beaty

„Atki” Rybiƒskiej z domu Branic-

kiej i Leszka Rybiƒskiego – etnolo-

ga, afrykanisty, pracownika Uni-

wersytetu Warszawskiego. Maria de

Virion oraz Maria Beata Rybiƒska

i Leszek Rybiƒski byli wielkimi

przyjació∏mi Bernarda de Roqu-

efeuil. DziÊ ich dzieci sà przyjació∏-

mi dzieci Bernarda. 

Wizyt´ w Niepor´cie goÊcie roz-

pocz´li od spotkania z Wójtem

Gminy Niepor´t Maciejem Mazu-

rem. W sali konferencyjnej urz´du

wys∏uchali krótkiej informacji o hi-

storii Niepor´tu, w tym roku obcho-

dzàcego 625 rocznic´ pierwszego

historycznego zapisu.

Nast´pnie nasi goÊcie zwiedzili

koÊció∏ fundacji króla Jana II Kazi-

mierza. W Bia∏obrzegach przy po-

mniku legionistów Józefa Pi∏sud-

skiego zapoznali si´ z wydarzeniem

zwiàzanym z internowaniem ofice-

rów legionowych w 1917 roku.

Na koniec poznali fort w Beniami-

nowie wybudowany przez wojska

cara Rosji w pierwszych la-

tach XX w., krótko przed pierwszà

wojnà Êwiatowà. 

Nast´pnego dnia w Instytucie

Francuskim w Warszawie, odby∏a

si´ prezentacja „Uciekiniera” oraz

szeroka dyskusja nad pracà autora

ksià˝ki. Wspominano tak˝e frag-

menty dotyczàce pobytu francu-

skich oficerów w gminie Niepor´t.

G∏os zabra∏ tak˝e prof. Stanis∏aw

Leszek Kazubski, syn pierwszego

dowódcy kompanii niepor´ckiego

batalionu AK, nauczyciela w szko-

le powszechnej w Niepor´cie Win-

centego Kazubskiego, który zginà∏

tragicznie podczas sk∏adowania

w schowku kompanijnych karabi-

nów Mauser. 

Opracowa∏em na podstawie pol-

skiego wydania „Uciekiniera”

i dzi´ki pomocy Pana dra Adama

Rybiƒskiego.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

*/ Nidzica – wówczas Neidenburg w Prusach

Wschodnich.

**/ Lezoux – miejscowoÊç i siedziba gminy

w rejonie Owernia. Ju˝ w I w. wydobywano

surowiec, produkowano i eksportowano ce-

ramik´.

***/ aspirant – w wojsku francuskim odpo-

wiednik podchorà˝ego

Uciekinier

Spotkanie w Urz´dzie Gminy

Spotkanie w Urz´dzie Gminy

Zamek Croptes

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. wprowadzony został przez
I sekretarza KC PZPR i premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego stan
wojenny, wbrew prawu, potwierdzony dekretem Rady Paƒstwa.

Burzliwe dzieje lat osiemdziesiàtych

znalaz∏y w Niepor´cie, rzec mo˝na

wzruszajàce, materialne odbicie,

o którym pewnie ju˝ niewielu miesz-

kaƒców pami´ta. Otó˝ w atmosferze

rozwoju ogniw SolidarnoÊci, któregoÊ

dnia pojawi∏a si´ obok kiosku z ga-

zetami tablica informacyjna Solidar-

noÊci Rolników Indywidualnych,

gdzie przez pewien czas umieszcza-

no wiadomoÊci o tym, co dzieje si´

naprawd´ w kraju. 

W nocy z 12 na 13 grudnia znikn´-

∏y z tablicy te informacje, a pojawi∏ si´

plakat z dekretem o stanie wojennym

w ca∏ym kraju. I oto najpierw plakat

z dekretem przykry∏ ryngraf z Matkà

Boskà, a potem systematycznie, po-

woli tablica informacyjna zamienai∏a

si´ w istniejàcà do dziÊ kapliczk´.

Ryngraf umieÊci∏ na obwieszczeniu

nie˝yjàcy ju˝ mieszkaniec Izabelina

Piotr Jasiƒski, który wraz z przyjació∏-

mi t´ kapliczk´ wykona∏.

Szcz´Êliwym przypadkiem, autor

wykona∏ zdj´cie z obwieszczeniem

idàc wczeÊnie rano po mleko.

Gdyby ktoÊ z czytelników posiada

podobne zdj´cie, Stowarzyszenie Mi-

∏oÊników Historii prosi o kontakt z re-

dakcjà WieÊci.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

STAN wojenny w Niepor´cie


