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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 kwietniu 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 9 kwietnia 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak;
• 16 kwietnia 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 23 kwietnia 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
• 30 kwietnia 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski
Spotkania Komisji w kwietniu 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
sala konferencyjna, II pi´tro – 9 i 23 kwietnia od godz. 16.00

29 marca mija termin składania w Urz´dzie Gminy Niepor´t wypełnionych deklaracji o wysokoÊci opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poni˝ej przedstawiamy informacje, które pomogà w wypełnieniu druku.

WYPEŁNIJ deklaracj´
„Êmieciowà”!
DEKLARACJA – JAK MAM JÑ WYPEŁNIå ?
Strona 1: W∏aÊciciel nieruchomoÊci podaje podstawowe informacje takie jak: pesel, wskazanie czy deklaracja b´dzie z∏o˝ona pierwszy raz, czy te˝ b´dzie
to jej korekta, kto sk∏ada deklaracj´ (zaznaczamy jeden w∏aÊciwy kwadrat), dane identyfikacyjne sk∏adajàcego deklaracj´
oraz adres nieruchomoÊci
na której powstajà odpady komunalne wraz z numerem ewidencyjnym nieruchomoÊci w rejestrze gruntów (nr. ewidencyjny dzia∏ki).
Strona 2: Je˝eli adres nieruchomoÊci, na której powstajà odpady
komunalne jest inny, ni˝ adres
do korespondencji – uzupe∏niamy cz´Êç D.3.
Cz´Êç E deklaracji wype∏niajà tyl-

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH
czytaj o...
•

ko w∏aÊciciele nieruchomoÊci,
na których mieszkaƒcy zamieszkujà stale np. domy jednorodzinne, wielorodzinne, itp.
Cz´Êç F, F1 i F2 deklaracji wype∏niajà tylko w∏aÊciciele nieruchomoÊci, na których mieszkaƒcy zamieszkujà czasowo np.
domy letniskowe (pobyt d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy).
Przy wype∏nianiu deklaracji nale˝y
uwzgl´dniç tylko jeden rodzaj
stawki – dla segregujàcych albo dla niesegregujàcych odpady komunalne oraz wpisaç liczb´ osób faktycznie zamieszkujàcych na danej posesji,
a nast´pnie wyliczyç wysokoÊç
miesi´cznej op∏aty.
Strona 3: W cz´Êci G uzupe∏niamy
rubryk´ z datà i podpisujemy

AKTUALIZACJA
gleboznawczej klasyfikacji
gruntów w Gminie Niepor´t

www.nieporet.pl

•
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si´ czytelnie, nast´pnie wype∏niamy cz´Êç H która jest
poÊwi´cona odpadom ulegajàcym biodegradacji. JeÊli posiadamy kompostownik na terenie
nieruchomoÊci zaznaczamy to
w deklaracji, natomiast je˝eli
wykorzystujemy odpady kuchenne i ogrodowe w inny sposób opisujemy krótko co si´
z tymi odpadami dzieje.
Odpady ulegajàce biodegradacji b´dà odbierane z nieruchomoÊci
w przypadku, gdy zadeklarujemy segregowanie lub te˝ niesegregowanie odpadów, równie˝
gdy wyka˝emy w deklaracji
posiadanie kompostownika lub
wykorzystanie odpadów na w∏asne potrzeby.
Na koƒcu ponownie uzupe∏nia-
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my rubryk´ z datà i podpisujemy si´ w sposób czytelny.
W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, ka˝dy w∏aÊciciel lokalu
mieszkalnego (mieszkania) sk∏ada
odr´bnà deklaracje (1 deklaracja na
1 mieszkanie). W∏aÊciciele lokali
mieszkalnych nale˝àcych do Wspólnot mogà sk∏adaç deklaracje do Zarzàdcy budynku (Wspólnota), który
w ich imieniu z∏o˝y ww. deklaracje
do Urz´du Gminy Niepor´t (Kancelaria Urz´du) lub mo˝e sk∏adaç je
bezpoÊrednio do Urz´du Gminy Niepor´t (Kancelaria Urz´du).
W przypadku osób zamieszkujàcych w mieszkaniach nale˝àcych
do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM), wówczas WAM sk∏ada ww. deklaracje za lokale miesz-

GMINA NIEPOR¢T
na targach Wiatr i Woda

str.
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kalne, których jest w∏aÊcicielem (1 deklaracja = 1 budynek
(blok) = wszystkie lokale mieszkalne oraz wszystkie osoby zamieszka∏e, w tych lokalach) wraz z za∏àczonà listà z danymi tj. nr budynku, nr
lokalu mieszkalnego, liczba osób
zamieszka∏a, w danym lokalu
mieszkalnym.
UWAGA! W przypadku ma∏˝eƒstw, b´dàcych wspó∏w∏aÊcicielami danej nieruchomoÊci, lokalu
mieszkalnego (w bloku) nale˝y zaznaczyç w deklaracji „wspó∏w∏aÊciciel”, wpisaç dane jednego
z wspó∏ma∏˝onków i z∏o˝yç dwa
podpisy – ˝ony i m´˝a.
Ë M. Lisowska
Informator o nowym systemie
„Êmieciowym”
– strona 2-3

NIKOLA OLSZEWSKA
MISTRZYNIÑ Polski Młodzików
w ły˝wiarstwie figurowym

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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tel. (22) 767 04 00
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ZAWIADOMIENIE
AKTUALIZACJA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI
GRUNTÓW W GMINIE NIEPOR¢T
Starosta Legionowski zawiadamia, ˝e na terenie Gminy Niepor´t przeprowadzona zostanie aktualizacja gleboznawczej
klasyfikacji gruntów.
Starosta legionowski dzia∏ajàc
zgodnie z art. 20 ust.3 i art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287) oraz § 4 pkt.4, § 6
ust. 1 i § 9 ust.1 Rozporzàdzenia
rady ministrów z dnia 12 wrzeÊnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
(Dz. U. Z 2012 r. poz.1246) zawiadamia, ˝e z urz´du zostanie
przeprowadzona aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
w Gminie Niepor´t, powiat legionowski.
CzynnoÊci klasyfikacyjne w terenie klasyfikator przeprowadza
w obecnoÊci w∏aÊcicieli. Niestawiennictwo
któregokolwiek
z w∏aÊcicieli nie wstrzymuje prze-

prowadzenia czynnoÊci klasyfikacyjnych w terenie. Osoby bioràce udzia∏ w w/w czynnoÊciach powinny posiadaç dokument to˝samoÊci.
Harmonogram przeprowadzenia
klasyfikacji znajduje si´ w siedzibie Starostwa Powiatowego, wydzia∏ geodezji i gospodarki nieruchomoÊciami.
Do czynnoÊci klasyfikacyjnych
upowa˝niony zosta∏ klasyfikator
Miko∏aj
Jurewicz
(tel.: 607 858 903).
JednoczeÊnie informuj´, i˝ projekt ustalenia klasyfikacji zostanie
wy∏o˝ony na okres 14 dni do publicznego wglàdu osób zainteresowanych w siedzibie Starostwa
Powiatowego, ul. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego 11, pok. 108
w dniach 17–30 kwietnia 2013
w godzinach 9.00 do 14.00.
W okresie wy∏o˝enia mogà byç
zg∏aszane zastrze˝enia do projekË
tu ustalenia klasyfikacji.

1 marca obchodzimy ogólnopolskie Êwi´to – Dzieƒ Pami´ci
˚ołnierzy Wykl´tych.

DZIE¡ Pami´ci ˚ołnierzy
Wykl´tych
Âwi´to przywraca masowej pami´ci ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego i antykomunistycznego,
walczàcych z sowietyzacjà Polski
w latach po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej. Ostatni z ostatnich „˝o∏nierzy wykl´tych” – Józef Franczak
ps. „Lalek” z oddzia∏u kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka” – zginà∏
w ob∏awie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie)
prawie dwadzieÊcia lat po wojnie
– 21 paêdziernika 1963 roku.
Âwi´to ustanowione zosta∏o
w rocznic´ wykonania przez funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa wyroków Êmierci na przywódcach ostatniego, IV Zarzàdu G∏ównego
Zrzeszenia
„WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç. 1 marca 1951 roku
siedmiu cz∏onków IV Zarzàdu
– pp∏k ¸ukasz Ciepliƒski, mjr
Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek B∏a˝ej, por. Józef Batory, por. Karol Chmiel i mjr
Mieczys∏aw Kawalec – zosta∏o zastrzelonych w mokotowskim wi´zieniu na Rakowieckiej w Warszawie.
W Gminie Niepor´t nazwiskiem
jednego z bohaterów – rotmistrza
Witolda Pileckiego nazwane zosta∏o rondo w Rembelszczyênie.
Witold Pilecki urodzi∏ si´ w Rosji, dokàd w∏adze carskie zes∏a∏y jego rodzin´ za udzia∏ w Powstaniu
Styczniowym. Po powrocie do Polski w latach 1918-1920 s∏u˝y∏
w wojsku. Walczy∏ z bolszewikami
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w bitwie warszawskiej. Po wybuchu II wojny walczy∏ w kampanii
wrzeÊniowej. W listopadzie 1939 r.
by∏ jednym z organizatorów Tajnej
Armii Polskiej, która wesz∏a póêniej w sk∏ad zwiàzku Walki Zbrojnej.
W 1940 roku, gdy Niemcy utworzyli obóz Auschwitz, zaproponowa∏
dowództwu, ˝e dobrowolnie przedostanie si´ do obozu, by zbieraç informacje oraz utworzyç ruch oporu.
Specjalnie da∏ si´ pojmaç w ∏apance i jako Tadeusz Serafiƒski zosta∏
wywieziony do obozu we wrzeÊniu 1940 roku. Dosta∏ numer 4859.
Stworzy∏ tam Zwiàzek Organizacji
Wojskowej. Opracowywa∏ pierwsze
raporty o ludobójstwie w obozie,
które trafia∏y na zachód. W kwietniu 1943 roku uciek∏ z obozu. By∏
jednym z dowódców Kedywu AK.
Walczy∏ w Powstaniu Warszawskim. Trafi∏ do niemieckiej niewoli. Wi´ziony by∏ w stalagach Lamsdorf i Murnau. Po wyzwoleniu wstàpi∏ do 2. Korpusu Polskiego.
Na osobisty rozkaz genera∏a W∏adys∏awa Andersa przedosta∏ si´ do Polski, by prowadziç dzia∏alnoÊç wywiadowczà. W maju 1947 roku zosta∏ aresztowany przez Urzàd
Bezpieczeƒstwa i oskar˝ony m.in.
o dzia∏alnoÊç wywiadowczà na rzecz
rzàdu emigracyjnego. Poddawany
by∏ okrutnym torturom – „OÊwi´cim
to by∏a igraszka” – wyzna∏ zonie.
W sfingowanym procesie zosta∏
skazany na Êmierç. Wyrok wykonano 15 maja 1948 roku.
W 1990 roku wyrok na rotmistrza
Pileckiego zosta∏ uchylony,
a w 2006 roku prezydent Lech Kaczyƒski przyzna∏ Witoldowi Pileckiemu poÊmiertnie Order Or∏a Bia∏ego.
èród∏o – Stowarzyszenie
Auschwitz Memento
Ë B.Wilk
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INFORMATOR po
„Êmieciowym”
System Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (SGO) – Gmina Niepor´t
SZANOWNY MIESZKA¡CU,
od 1 lipca 2013 r. to Gmina b´dzie odbieraç wszystkie odpady komunalne
od właÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy.
W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zadanie to (odbiór
i zagospodarowanie odpadów) realizowaç b´dzie wyłoniona w przetargu
firma SITA POLSKA z Warszawy.
Nowy system gospodarki odpadami ma doprowadziç m.in. do osiàgni´cia
konkretnego efektu ekologicznego, jakim jest zwi´kszenie iloÊci odzyskiwanych
surowców wtórnych. Efekt ten mo˝na uzyskaç tylko poprzez zmobilizowanie
mieszkaƒców do segregowania odpadów. Gmina jest zobowiàzana do uzyskania
okreÊlonej iloÊci surowców wtórnych – papieru, plastiku, szkła, metalu oraz odpadów
ulegajàcych biodegradacji (np. trawy, liÊci itp.), w przeciwnym wypadku płaciç b´dzie
wysokie kary pieni´˝ne. Oznacza to wówczas mniej pieni´dzy w bud˝ecie, które
mo˝na byłoby przeznaczyç np. na realizacj´ inwestycji.

OBOWIÑZKI
MIESZKA¡CA
– czyli co mnie czeka?
Zgodnie z nowà ustawà obowiàzkiem ka˝dego Mieszkaƒca jest:
• do koƒca marca 2013 r. z∏o˝enie
deklaracji o wysokoÊci op∏aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urz´du Gminy Niepor´t (Kancelaria Urz´du)
• od dnia zamieszkania na danej nieruchomoÊci pierwszego mieszkaƒca, deklaracj´ nale˝y z∏o˝yç w terminie 14 dni, deklaracj´ nale˝y
równie˝ z∏o˝yç w terminie 14 dni
od dnia nastàpienia zmiany danych, które sà podstawà do ustalenia odpowiedniej wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (nowa deklaracja
lub korekta deklaracji)
• do koƒca czerwca 2013 r. wypowiedzenie dotychczasowej umowy
z firmà na odbiór odpadów komunalnych, aby uniknàç sytuacji podwójnej op∏aty
• w przypadku domów jednorodzinnych – wyposa˝enie swojej
posesji we w∏asny (prywatny) pojemnik na odpady komunalne o pojemnoÊci 240 l oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzàdkowym i technicznym,
a tak˝e w worki przeznaczone
do gromadzenia odpadów zielonych (liÊcie, trawa itp.)
UWAGA! Worki przeznaczone
do segregacji odpadów b´dà otrzymywaç tylko mieszkaƒcy, którzy
zadeklarujà prowadzenie selektywnej zbiórki.
• w przypadku domów wielorodzinnych (bloki) – zapewnienie
pojemników typu SM-1100 tzw.

„bóbr” na odpady komunalne oraz
zestaw recyklingowy (3 pojemniki
po 1500 l – 1 pojemnik „niebieski”
– na papier, 1 pojemnik „zielony”
na szk∏o i 1 pojemnik „˝ó∏ty”
na plastik, metal i odpady wielomateria∏owe np. kartony po mleku,
sokach itp.) oraz utrzymanie ich
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzàdkowym i technicznym,
a tak˝e w worki przeznaczone
do gromadzenia odpadów zielonych (liÊcie, trawa itp.)

NOWY SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMI
(SGO) – jak to b´dzie
działało?
• Rada Gminy Niepor´t okreÊli∏a
stawk´ i metod´ naliczania op∏aty
za odbierania odpadów komunalnych, a tak˝e tryb i cz´stotliwoÊç
jej wnoszenia
• Stawka op∏aty za odbiór odpadów
komunalnych zale˝y od liczby
osób zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç oraz od tego czy jej
mieszkaƒcy b´dà segregowaç odpady komunalne czy te˝ nie
• Terminy uiszczania op∏at:
– za I kwarta∏ tj. za styczeƒ, luty
i marzec – do 15 marca danego roku
– za II kwarta∏ tj. za kwiecieƒ, maj
i czerwiec – do 15 maja danego roku
– za III kwarta∏ tj. za lipiec, sierpieƒ
i wrzesieƒ – do 15 wrzeÊnia danego roku
– za IV kwarta∏ tj. paêdziernik, listopad i grudzieƒ – do 15 listopada
danego roku
Termin wniesienia pierwszej op∏aty up∏ywa 15 wrzeÊnia 2013 r.
Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wnoszenia
op∏at w ratach miesi´cznych

• trybie (sposobie) uiszczania op∏at
oraz harmonogramie odbierania
odpadów komunalnych zostaniecie
Paƒstwo poinformowani w póêniejszym terminie,
• firma wy∏oniona w drodze przetargu przez gmin´ b´dzie odbieraç
od mieszkaƒców odpady komunalne np. odpady zmieszane, selektywnie zbierane, zielone, wielkogabarytowe itd.,
• gmina b´dzie sprawowaç nadzór
nad prawid∏owym zagospodarowaniem odpadów komunalnych
przez odbierajàcego, a tak˝e
nad prawid∏owym wykonywaniem
obowiàzków przez mieszkaƒców,
• funkcjonowaç b´dzie jeden gminny punkt selektywnego zbierania
odpadów pochodzàcych z gospodarstw domowych – gmina poinformuje w póêniejszym terminie
o miejscu lokalizacji, godzinach jego dzia∏ania oraz jakie odpady b´dzie mo˝na przywoziç,
• 2 razy w roku b´dzie mo˝na oddaç
odpady niebezpieczne tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy
fluoresencyjne, oleje, t∏uszcze, farby, tusze, baterie, akumulatory itd.
– do mobilnego punktu selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych,
• w∏aÊciciel nieruchomoÊci b´dzie
zobowiàzany do przestrzegania zasad zbierania odpadów zgodnie
z gminnym regulaminem o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku na terenie Gminy Niepor´t.
UWAGA! Gmina ma obowiàzek
Êciàgania zaleg∏oÊci z tytu∏u opóênionych lub niezrealizowanych
op∏at, w∏àcznie z ich egzekucjà
w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej
Ë M. Lisowska

I N F O R M A T O R

nowym systemie
Pojemnik 240 l – wys. 103 cm, szer. 58 cm,
g∏. 65 cm (dla domów jednorodzinnych)

POJEMNIKI
Obowiàzkiem mieszkaƒca
jest wyposa˝enie swojej
posesji we własny
(prywatny) pojemnik
na odpady komunalne
o pojemnoÊci 240 l
(zdj´cie powy˝ej) oraz
utrzymanie go
w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzàdkowym
i technicznym.
Firma SITA POLSKA Sp z o.o.,
z którà Gmina Niepor´t podpisa∏a umow´ na odbiór odpadów komunalnych, w odpowiedzi na pisma Urz´du Gminy przedstawi∏a
ofert´ indywidualnego zakupu lub
dzier˝awy pojemnika.
Koszty przedstawiajà si´ nast´pujàco:
– zakup pojemnika 240 l
– 145,14 z∏ brutto.
– dzier˝awa pojemnika 240 l
– 25,83 z∏ brutto na kwarta∏.
Koszt dzier˝awy pojemnika za okres
18 miesi´cy, czyli do koƒca obowiàzywania umowy z firmà SITA
to 154,98 z∏ brutto.
Po zakoƒczeniu umowy z firmà b´dzie mo˝liwoÊç zakupu pojemnika
w cenie 36,90 z∏ brutto.
Mieszkaƒcy zainteresowani zakupem lub dzier˝awà pojemnika proszeni sà o zg∏oszenie do Dzia∏u Gospodarki Odpadami Urz´du Gminy
Niepor´t tel. (22) 767 04 47.
Informacja o zapotrzebowaniu
na pojemniki zostanie przekazana
firmie SITA, która przygotuje odpowiednià ich iloÊç dla mieszkaƒców.

SM 1100 l tzw. „bóbr”– wys. 132 cm,
szer. 144 cm, g∏. 103 cm (dla domów
wielorodzinnych – bloków)
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Od 28 lutego do 3 marca w Warszawie odbywały
si´ jubileuszowe 25. Targi Wiatr i Woda – targi
sportów wodnych i rekreacji. Wspólne stoisko
promocyjne wystawiły w tym roku gminy
Niepor´t, Serock i Wieliszew.

GMINA Niepor´t
na targach
Wiatr i Woda
argi Wiatr i Woda sà najstarszà imprezà wystawienniczà
w bran˝y sportów wodnych
i rekreacji w Polsce. Liczba wystawców z Polski, Europy i Êwiata systematycznie roÊnie. W tym roku by∏o
ich 411. Prezentowane by∏y m.in.
jachty ˝aglowe, luksusowe ∏odzie
motorowe, pontony, RIBy, flyboardy (nowoÊç), skutery wodne i inne
jednostki p∏ywajàce, ponadto pe∏na
gama akcesoriów ˝eglarskich, sprz´tu asekuracyjnego i ratunkowego, instrumentów do nawigacji i elektroniki jachtowej. Nie zabrak∏o producentów i dystrybutorów odzie˝y

T

˝eglarskiej i sportowej, sektora w´dkarskiego, organizatorów czarterów,
przedstawicieli samorzàdów, marin
czy firm oferujàcych atrakcyjne oferty turystyki zwiàzanej z wodà oraz
szkolenia. Ekspozycje w halach centrum Expo XXI w Warszawie przyciàgajà tysiàce mi∏oÊników ˝eglarstwa i sportów wodnych. Wspólne
stoisko promocyjne gmin Niepor´t,
Serock i Wieliszew, z has∏em „50 lat
nad Jeziorem Zegrzyƒskim”, by∏o
licznie odwiedzane przez ˝eglarzy
i osoby uprawiajàce turystyk´ pieszà
i rowerowà. Du˝ym powodzeniem
cieszy∏y si´ oferowane materia∏y in-

formacyjne – mapy, foldery, pocztówki. Zainteresowanie budzi∏a te˝
prezentowana w postaci spotu reklamowego oferta Gminy Niepor´t,

Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na właÊcicieli nieruchomoÊci obowiàzek umieszczenia na niej
w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porzàdkowym posesji.

NUMER mo˝e uratowaç twoje ˝ycie

Na tabliczce oprócz cyfr musi si´ te˝
znaleêç nazwa ulicy, jeÊli nasza nieruchomoÊç znajduje si´ w miejscowoÊci posiadajàcej ulice z nazwami.
JeÊli nasza nieruchomoÊç le˝y
w miejscowoÊci, gdzie nie ma nazw
ulic, to na tabliczce numeracyjnej
oprócz odpowiednich cyfr musi si´
te˝ znaleêç nazwa danej miejscowoÊci. Je˝eli budynek stoi w g∏´bi posesji, która jest ogrodzona od strony
ulicy, to tabliczk´ z numerem porzàdkowym trzeba umieÊciç równie˝
na ogrodzeniu dzia∏ki.
– Cz´sto wp∏ywajà do mnie skargi
mieszkaƒców Gminy Niepor´t dotyczàce braku numeracji posesji – mówi Komendant Stra˝y Gminnej, J.
Mizerska. – Najgorzej jest w Niepor´cie, gdzie tych tabliczek faktycznie
nie ma lub sà, ale ze starà, nieaktualnà numeracjà.
Uwaga! Tabliczk´ z numerem
porzàdkowym nale˝y umieÊciç
w widocznym miejscu, na budynkach albo na ogrodzeniu nieruchomoÊci w terminie dwóch tygodni
od otrzymania zawiadomienia
o oznaczeniu numerem.
– Sa dni, kiedy nie mog´ spokojnie
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usiàÊç przed telewizorem – skar˝y si´
jeden z mieszkaƒców ul. Jana Kazimierza. – Ciàgle ktoÊ dzwoni do furtki z pytaniem „gdzie jest taki numer
domu?”. Jak nie kurier to inny dostawca. Trafi∏o si´ nawet pogotowie
ratunkowe!
Za niedope∏nienie obowiàzku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale˝ytym
stanie tabliczki z numerem porzàdkowym nieruchomoÊci, nazwà ulicy lub
placu albo miejscowoÊci grozi
grzywna do 250 z∏ albo kara nagany.
Tak wynika z art. 64 § 1 kodeksu wykroczeƒ. Mandat karny mo˝e nam
w takim przypadku wystawiç stra˝
gminna. Co wa˝ne, obowiàzki zwiàzane z tabliczkami numeracyjnymi
cià˝à nie tylko na w∏aÊcicielu nieruchomoÊci, lecz tak˝e na administratorze, dozorcy lub u˝ytkowniku budynku.
– W marcu stra˝nicy gminni prowadzà akcj´ uÊwiadamiania mieszkaƒców gminy jak wa˝ne jest w∏aÊciwe
oznakowanie posesji – mówi Komendant Stra˝y Gminnej. – Brak numeru
domu utrudnia szybkie dotarcie z pomocà Pogotowiu, Policji czy s∏u˝bom

technicznym. A przecie˝ czasami liczy
si´ ka˝da minuta. Szczególnie ci´˝ko
jest nocà. Pami´tajmy, ˝e zak∏adajàc
tabliczk´ z numerem posesji przyczyniamy si´ do zwi´kszenia w∏asnego
bezpieczeƒstwa a tak˝e bezpieczeƒstwa naszych bliskich.
Uwaga! Kto, b´dàc w∏aÊcicielem, administratorem, dozorcà lub
u˝ytkownikiem nieruchomoÊci, nie
dope∏nia obowiàzku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w nale˝ytym stanie
tabliczki z numerem porzàdkowym nieruchomoÊci, nazwà ulicy
lub placu albo miejscowoÊci, podlega karze grzywny do 250 z∏otych
albo karze nagany. (art. 64§1Kw).
– OtrzymaliÊmy zg∏oszenie o prawdopodobieƒstwie po˝aru domu – mówi inspektor Krzysztof Bogacz ze
Stra˝y Gminnej – Dom znajdowa∏ si´
z dala od g∏ównej ulicy i nikt nie umieÊci∏ na nim tabliczki z numerem posesji. Nie by∏o widaç êród∏a ognia lub
zadymienia. Dzi´ki znajomoÊci terenu
uda∏o nam si´ zlokalizowaç nieruchomoÊç. Razem z nami na miejsce zdarzenia przyby∏ patrol Policji. Wn´trze
domu by∏o zadymione, a w pomieszczeniu kuchennym na pod∏odze le˝a∏a nieprzytomna kobieta w podesz∏ym
wieku. Dym wydobywa∏ si´ z nieszczelnej instalacji pieca CO. Kobiet´ ewakuowano w bezpieczne miejsce
i udzielono pierwszej pomocy. Problem pojawi∏ si´ w momencie, kiedy
wezwany na miejsce Zespó∏ Pogotowia Ratunkowego mia∏ problem z dojazdem. Kierowca nie móg∏ odnaleêç
miejsca zg∏oszenia poniewa˝ na posesjach nie by∏o tabliczek z numerem administracyjnym. Karetka dotar∏a
na miejsce wypadku doprowadzona przez funkcjonariuszy ale czas jej
dojazdu znacznie si´ wyd∏u˝y∏, co
mog∏o przyczyniç si´ do Êmierci poË J.M.
szkodowanej.

dotyczàca zagospodarowania po∏udniowego wybrze˝a Jeziora Zegrzyƒskiego. GoÊciem stoiska by∏
m.in. Jerzy Iwaszkiewicz, dzienni-

karz i felietonista, sympatyk Jeziora Zegrzyƒskiego.
Ë B.Wilk

Zapraszamy w dniach 16-18 kwietnia przy Urz´dzie Gminy
Niepor´t na

BEZPŁATNE badania
profilaktyczne dla kobiet

W dniach 16-18 kwietnia w Niepor´cie przy Urz´dzie Gminy na pl.
WolnoÊci 1, zaparkowany b´dzie nowoczesny gabinet mobilny, gdzie
w komfortowych warunkach Panie
b´dà mog∏y wykonaç bezp∏atne badania cytologiczne i mammograficzne. Badania te s∏u˝à zachowaniu jak
najlepszego zdrowia kobiet. Bezp∏atnà profilaktycznà cytologi´ mo˝e
wykonaç kobieta w wieku pomi´dzy 25 a 59 lat, która w ciàgu ostatnich 3 lat nie wykonywa∏a tego badania, a na bezp∏atne badanie mammograficzne zapraszamy Panie
w wieku 50-69 lat, które w przecià-

gu ostatnich 2 lat nie mia∏y wykonanej profilaktycznej mammografii.
Badania wykonywane b´dà w nast´pujàcych terminach:
– cytologia w dniach 16-18 kwietnia
w godzinach od 10.30 do 18.00,
– mammografia 16 kwietnia w godzinach 12.00-17.30,
– mammografia 17-18 kwietnia
w godzinach 10.30-17.30.
Mammografia: rejestracja pod nr
(22) 546-22-10, (22)546-32-88, cytologia bez rejestracji.
Na badanie nale˝y zabraç ze sobà
dowód osobisty i okulary, jeÊli u˝ywa si´ ich do czytania.
Warto znaleêç chwil´, by zadbaç
o to co najcenniejsze – zdrowie!
Akcja organizowana jest przez
Urzàd Gminy w Niepor´cie we
wspó∏pracy z warszawskim Centrum
Onkologii. Informacje o badaniach
mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu Centrum Onkologii (22) 546 31 03.
Zapraszamy!
Ë

OGŁOSZENIE O PRACY

Wójt Gminy Niepor´t poszukuje
kandydata do pracy na ZAST¢PSTWO
W DZIALE KSI¢GOWOÂCI BUD˚ETOWEJ
Osoby zainteresowane pracà proszone sà o składanie CV
oraz listu motywacyjnego w kopercie z adnotacjà:
dotyczy pracy na zast´pstwo w dziale ksi´gowoÊci bud˝etowej,
do dnia 27 marca 2013 r. do Kancelarii Urz´du Gminy
Niepor´t, pod adresem: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1.
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DWA złote medale
w szachach w Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzie˝y
Ola Michalska, uczennica klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie zdobyła dwa złote medale w zawodach szachowych, które odbyły
si´ w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzie˝y w dniach 21-23 lutego br.
limpiada rozgywana by∏a
w dwóch kategoriach: szachy
klasyczne i szachy szybkie.
Zawody w szachach szybkich odby∏y si´ 21 lutego i wzi´∏o w nich
udzia∏ 201zawodników ze wszystkich warszawskich klubów. Ola okazala si´ poÊród nich niekwestionowanà mistrzynià wygrywajàc
wszystkie partie, zajmujàc pierwsze
miejsce i zdobywajàc z∏oty medal.
Walka w szachach klasycznych
by∏a bardziej zaci´ta i emocjonujàca. W trwajàcych dwa dni (22 i 23
lutego) rozgrywkach zmaga∏o si´ ze

O

sobà 184 szachistów. Ola zakoƒczy∏a remisem dwie z siedmiu rozegranych partii, pozosta∏e rozstrzygajàc
na swojà korzyÊç. Nie przynios∏o to
jednak zwyci´stwa. Takà samà iloÊç
punktów zgromadzi∏a jeszcze jedna
zawodniczka i aby wy∏oniç mistrzyni´, s´dzia g∏ówny zawodów, Pawe∏
Suwarski, zarzàdzi∏ dogrywk´.
Ola musia∏a rozegraç jeszcze dwie
dodatkowe partie decydujàce o zwyci´stwie. Choç emocje by∏y ogromne, zachowa∏a zimnà krew i wygra∏a obie partie zdobywajàc swój drugi z∏oty medal.

Dwa z∏ota w WOM – ie to du˝e
osiàgni´cie, zw∏aszcza ˝e jest to jedna z najwa˝niejszych imprez szachowych organizowanych corocznie
w Warszwie (pozosta∏e to Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich
i B∏yskawicznych, Mi´dzynarodowy
Festiwal Szachowy im. M. Najdorfa
oraz Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i B∏yskawicznych).
Ola Michalska ma 11 lat, w szachy gra od 8. roku ˝ycia i posiada II kategori´ szachowà. Jak mówià
rodzice, paƒstwo Ewa i Pawe∏ Michalscy: „Swój sukces zawdzi´cza

Obóz narciarski
– KARYNTIA 2013

Mateusz Skierczyƒski uczeƒ klasy szóstej Szkoły
Podstawowej w Józefowie zdobył tytuł FINALISTY
w Kuratoryjnym Konkursie Przyrodniczym.
MS: Jestem czynnym ministrantem
i myÊl´, ˝e sprawdzam si´ w tym, co robi´, poza tym lubi´ graç na pianinie.
AKO: Jak oceniasz swój udzia∏
w konkursie?
MS: Zawsze mog∏o byç lepiej, ale jestem zadowolony z tego, co osiàgnà∏em, bo nie by∏o ∏atwo zaw∏aszcza
w ostatnim etapie wojewódzkim. Konkurs bardzo poszerzy∏ mojà wiedz´.
AKO: Czy planujesz rozwijaç si´
w kierunku przyrodniczym?
MS: Tak oczywiÊcie nie tylko w przyrodniczym.
AKO: Kto pomaga∏ Ci si´ przygotowaç?
MS: Pani Jolanta Wojdalska na-

Warto dodaç, ˝e ostatnie sukcesy
nie sà pierwszymi w krótkiej karierze dziewczynki. Ju˝ wczeÊniej z powodzeniem startowa∏a w zawodach
pokonujàc niejednokrotnie bardziej
doÊwiadczonych od siebie zawodników. W ubieg∏orocznej WOM Ola
zdoby∏a srebrny medal, zaj´∏a
te˝ III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów, które odby∏y si´
jesienià 2012 r. Âwiadczy to
o ogromnym talencie Oli i pozwala
wierzyç, ˝e najwi´ksze sukcesy sà
jeszcze przed nià. Trzymamy kciuki!
Ë Iwona Kopka

W pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa zapalonych narciarzy ze
Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie pod opiekà
nauczyciela wf, Tomasza Zalewskiego, wyruszyła na obóz narciarski
do austriackiej Karyntii.

MAMY finalist´
wojewódzkiego konkursu
przyrodniczego!

ANNA KOSTRO-OLECHOWSKA: Co sk∏oni∏o Ci´ do wzi´cia udzia∏u w konkursie?
MATEUSZ SKIERCZY¡SKI: Zwykle bior´ udzia∏ we wszystkich konkursach,
jakie sà organizowane, poniewa˝
sprawia mi to przyjemnoÊç a je˝eli
chodzi o konkurs przyrodniczy czu∏em si´ zobowiàzany wziàç w nim
udzia∏.
AKO: Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
MS: Nie mam jednego ulubionego,
interesujà mnie ró˝ne przedmioty
aczkolwiek przyroda jest w kr´gu moich bli˝szych zainteresowaƒ.
AKO: Czy poza przyrodà masz jakieÊ
inne hobby?

wyt´˝onej pracy i wielkiej pasji.
Od dwóch lat regularnie çwiczy ze
swoim ternerem, w lutym wzi´∏a
udzia∏ w zgrupowaniu finalistów
Mistrzostw Polski, jakie zorganizowa∏ klub MKS Polonia Warszawa,
do którego nale˝y od 2010 roku, czyli od czasu, kiedy zacz´∏a graç
w szachy. Niemniej jednak Ola nigdy nie odkry∏aby swojej pasji, gdyby nie zaanga˝owanie i pomoc nauczycielki matematyki, pani Hanny
Pop∏awskiej. To pod jej okiem Ola
stawia∏a pierwsze szachowe kroki”
– pokreÊlajà.

uczycielka przyrody. Jej pomoc by∏a
nieoceniona. W ka˝dej sytuacji mog∏em na nià liczyç, o ka˝dej porze zadaç pytanie i si´ poradziç, nigdy nie
powiedzia∏a nie. Spotyka∏a si´ ze mnà
na omawianie materia∏u oraz podsuwa∏a literatur´. Tak naprawd´ to, ˝e
doszed∏em do tego etapu to bardzo
du˝a zas∏uga Pani Joli, poniewa˝
w∏o˝y∏a w to du˝o pracy i serca. To
jest nauczyciel, który naprawd´ potrafi przekazaç swojà wiedz´ w taki
sposób, aby by∏ tego efekt. Jestem
najlepszym przyk∏adem na to.
AKO: Dzi´kuj´ za rozmow´.
Ë Rozmawia∏a
Anna Kostro-Olechowska

Uczestnicy wyprawy zostali zakwaterowani w hotelu Alpinum, który
po∏o˝ony jest na zboczu góry Gerlitzen 1520 m n.p.m. Przez tydzieƒ oddawali si´ bia∏emu szaleƒstwu korzystajàc z bogatej sieci wyciàgów
i tras zjazdowych w znanym Centrum Narciarskim Gerlitzen Alpe,
gdzie najd∏u˝sza z tras liczy 8 km!
Pi´kna pogoda oraz doskonale przygotowane trasy zjazdowe, zarówno

narciarskie jak i snowbordowe, sprawi∏y, ˝e uczestnicy ca∏e dnie sp´dzali na stoku doskonalàc swoje umiej´tnoÊci.
Urok Karyntii i bogata oferta turystyczna terenu sprawi∏y, ˝e ekipa ju˝
planuje tam kolejny obóz, tym razem
letni, by skorzystaç z dobrodziejstw
licznych kompleksów wodno-rekreacyjnych.
Ë Iwona Kopka
SP Niepor´t

Przy bardzo wietrznej
pogodzie 2 i 3 marca
na zamarzni´tej tafli
Zalewu Zegrzyƒskiego
odbyły si´
Mistrzostwa Polski
w klasie DN
– najbardziej
popularnej na Êwiecie
klasie bojerowej.

BOJEROWE Mistrzostwa Polski
na Zalewie Zegrzyƒskim
Do zawodów przystàpi∏o 60 zawodników, w tym 4 zawodniczki. Pierwszego dnia wyÊcigi rozegrane zosta∏y przy silnym wietrze 5-7 m/s. Odby∏o si´ 5 wyÊcigów w kategorii
m´˝czyzn i kobiet w doÊç nietypowych warunkach. Tafla zalewu by∏a zmarzni´ta, twarda i nierówna.
Spowodowa∏ to piàtkowy trening,

kiedy lód by∏ mi´kki i przykryty
Êniegowà brejà.
Pierwsze miejsce w sobotnich wyÊcigach zajà∏ aktualny mistrz Êwiata
Tomasz Zakrzewski wyprzedzajàc
Micha∏a Burczyƒskiego oraz swojego
m∏odszego brata ¸ukasza Zakrzewskiego. W kategorii kobiet zwyci´˝y∏a Zuzia Rybicka przed Sarà Piasec-

kà i Wiktorià Walter. Co ciekawe mistrzostwa polski kobiet w klasie DN
odby∏y si´ po wielu latach przerwy.
Mistrzostwa rozegrano tylko w sobot´, wyÊcigi zaplanowane na niedziel´, ze wzgl´du na bardzo silny
wiatr oraz niebezpieczne lodowe
koleiny, zosta∏y odwo∏ane.
Ë R.Â.
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Dru˝yna chłopców ze
Szkoły Podstawowej
w Białobrzegach
zaj´ła I miejsce
w Mistrzostwach
Powiatu Legionowskiego
w Unihokeju, a kilka dni
póêniej w Zielonce
II miejsce w półfinałach
Województwa
Mazowieckiego.

ZŁOCI chłopcy z Pogoni na fali
sukcesów

MISTRZOWIE powiatu
z Białobrzegów
hali sportowej w Józefowie,
14 i 15 lutego, odby∏y si´
coroczne Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w Unihokeju
Dziewczàt i Ch∏opców Szkó∏ Podstawowych. Zawody by∏y cz´Êcià Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y
Szkolnej. W kategorii ch∏opców 15
lutego startowa∏y dru˝yny ze szkó∏
w: Bia∏obrzegach, Józefowie, Legio-

W

nowie i Serocku. W finale spotka∏y
si´ dwie dru˝yny reprezentujàce
gmin´ Niepor´t. Du˝y sukces odnieÊli unihokeiÊci z Bia∏obrzegów, którzy pokonali a˝ 5:0 swoich kolegów
z Józefowa. W meczu o III miejsce
„siódemka” z Legionowa wygra∏a
z „Kopernikami” z Serocka 3:0.
Dzieƒ wczeÊniej rywalizowa∏y
dziewcz´ta. Dru˝yny z naszej gmi-

ny – z Bia∏obrzegi i Józefowa zaj´∏y odpowiednio III i IV miejsce. I miesce wywalczy∏y zawodniczki z SP 7 w Legionowie, pokonujàc w finale zawodniczki z ¸ajsk.
Zwyci´zcà gratulujemy, a pokonanym ˝yczymy powodzenia w przysz∏ym roku.
Ë R.Â

Sukcesem reprezentacji Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym zakoƒczyły si´ Mistrzostwa Powiatu
Legionowskiego w Unihokeju Chłopców Szkół Gimnazjalnych.

MISTRZOWSCY gimnazjaliÊci
dru˝yna zaj´∏a pierwsze miejsce pokonujàc bardzo dobrze przygotowane reprezentacje dwóch legionowskich szkó∏.
Ostateczna klasyfikacja Mistrzostw Powiatu Legionowskiego:
1. Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym
2. Gimnazjum Nr 3 Legionowo
3. Gimnazjum Nr 6 Legionowo
4. Gimnazjum Jab∏onna
5. Gimnazjum ¸ajski
6. Gimnazjum Serock
Rozgrywki o powiatowe mistrzostwo odbywa∏y si´ w ramach Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej 2012/2013. Fina∏y odby∏y si´

w hali sportowej stanis∏awowskiego
gimnazjum przy wsparciu w∏asnej
publicznoÊci, w piàtek 8 marca br.
Po zaci´tych rozgrywkach nasza

12 marca w Zielonce odby∏y si´ pó∏fina∏y Województwa Mazowieckiego, w których reprezentacja naszego
Gimnazjum zaj´∏a III miejsce.
Ë DL

Chłopcy z UKS Pogoƒ
Józefów odnieÊli w ostatnim
czasie ogromny sukces
w trzech kolejnych turniejach
piłki no˝nej organizowanych
w Warszawie.
24 lutego w turnieju Orze∏ Cup nasi wspaniali pi∏karze w sk∏adzie
Kacper Jasiszczak, Maciek Ma∏ecki,
Mateusz Mazurek, Sebastian Powa∏a, Julian Sawicki i Karol Zaremba
zdobyli puchar za zaj´cie pierwszego miejsca, a 2 marca dwukrotnie
powtórzyli swój sukces w turnieju
Targówek Cup. Nasz klub reprezentowali: Mateusz BeÊka, Kacper Krawiec, Kacper Jasiszczak, Sebastian
Powa∏a, Julian Sawicki, Olek Jasionek, Mateusz Mazurek, Piotr Rembelski i Kuba Musia∏. Oprócz nagrody g∏ównej ch∏opcy zdobyli nagrody indywidualne, statuetk´ dla
najlepszego strzelca otrzyma∏ Sebastian Powa∏a, a statuetk´ najlepszego bramkarza – Julian Sawicki.
Turniej OSIR W∏ochy – Ok´cie
Cup (3 marca) to kolejne wielkie
emocje, niesamowity doping i oczywiÊcie wspania∏a gra naszych ch∏opców. Po zaci´tej walce w finale
z dru˝ynà Milan z Milanówka mamy
kolejne zas∏u˝one pierwsze miejsce.
Rozgrywki by∏y naprawd´ bardzo
pasjonujàce, ch∏opcy dawali z siebie
wszystko w ka˝dym meczu. Swojà
wspania∏à, sportowà postawà na boisku sprawili nam – rodzicom i kibi-

com – ogromnà radoÊç. JesteÊmy
dumni, gratulujemy i ˝yczymy im
kolejnych takich wygranych!
Zdobywcami pucharu w tym turnieju byli: Kacper Jasiszczak, Maciek Ma∏ecki, Mateusz Mazurek,
Sebastian Powa∏a, Karol Zaremba,
Julian Sawicki, Karol Zaborski
i Olek Jasionek.
UKS Pogoƒ Józefów to klub sportowy dzia∏ajàcy przy SP w Józefowie od 2010 roku – trenujà tam
ch∏opcy od rocznika 2003 do 2007.
Bardzo cieszy nas to, ˝e po tylu ci´˝kich i systematycznych treningach
zacz´li odnosiç sukcesy.
Serdecznie zapraszamy na treningi wszystkie dzieci, które chcia∏yby
do nas do∏àczyç, wi´cej szczegó∏ów
znajduje si´ na naszej stronie internetowej: pogonjozefow.pl
Ë UKS Pogoƒ Józefów

ZAWODNIK UKS Pilawa bràzowym medalistà Mistrzostw Âwiata
i Europy w klasie minibojer
Zacznijmy od poczàtku. Po niezbyt
udanych Mistrzostwach Polski (zawody nie odby∏y si´ z powodu braku wiatru) nastroje nie by∏y zbyt
optymistyczne. ˚eglarstwo, a szczególnie lodowe, to bardzo wymagajàcy sport. Jednak z nowym zapa∏em
ruszyliÊmy na Mistrzostwa Âwiata
i Europy w klasie minibojer.
Pojecha∏ Maciej Krusiec zawodnik
UKS Pilawa Niepor´t, uczeƒ warszawskiego gimnazjum, do∏àczy∏
do nas Kuba Marczak, niestety
w ostatniej chwili zrezygnowa∏a
z wyjazdu Bogusia ˚ulewska. Zawody mia∏y odbyç si´ w Zatoce Kuroƒskiej, w miejscowoÊci Neringa
na Litwie. Przepi´kne miejsce, geograficznie podobne do naszej Mierzei WiÊlanej, tylko du˝o wi´ksze.
Ró˝ni si´ tym, ˝e trzeba do niego dop∏ynàç promem.
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WyjechaliÊmy raniutko w poniedzia∏ek 18 lutego, przed nami by∏o
ponad 700 km. ByliÊmy na miejscu
oko∏o godz.18.00. Zakwaterowanie,
posi∏ek i spanie.
Nast´pnego dnia rozpakowanie
sprz´tu, otaklowanie. Wychodzimy
na lód o godzinie 11.00.
Na lodzie jest oko∏o 10 cm mi´kkiego, lekko mokrego Êniegu, w zaspach nawet wi´cej.
Do latania musi byç sporo wiatru,
obecnie jest 6 m/s, mo˝e byç za ma∏o. Dzisiaj jest dzieƒ treningowy. Próbujemy. Bojery jadà, ale nie wszystkim. Warunki sà bardzo ci´˝kie.
Trzeba du˝ych umiej´tnoÊci i odpowiedniego przygotowania sprz´tu.
20 lutego otwarcie regat
o godz.10.00, start do pierwszego
wyÊcigu o godz.11.00.
Warunki zmieni∏y si´ diametralnie.

W nocy przyby∏o jeszcze troch´
Êniegu. Wiatru jest bardzo du˝o,
wieje sta∏e 8 m/s, w szkwa∏ach 10
m/s. Zmieni∏o si´ pod∏o˝e, wczorajszy mi´kki Ênieg zrobi∏ si´ zbity
i twardy. W tych warunkach potrzebne jest doÊwiadczenie, umiej´tnoÊci i odrobina szcz´Êcia.
Uda∏o si´ rozegraç trzy wyÊcigi,
naprawd´ w bardzo trudnych, chwilami niebezpiecznych warunkach.
Maciej Krusiec rywalizacj´ t´
zakoƒczy∏ po trzech wyÊcigach
na trzecim miejscu zdobywajàc
bràzowy medal. Startowa∏o prawie
pi´çdziesi´ciu zawodników z oÊmiu
krajów. Kubie, mimo ogromnego
wysi∏ku i zaanga˝owania we wszystkich wyÊcigach nie uda∏o si´ zajàç
miejsca na podium.
Regaty odby∏y si´ w szczególnie
trudnych warunkach (bardzo silny

wiatr, lód z warstwà grubego, zbitego Êniegu), dlatego nale˝y doceniç
wyjàtkowy wysi∏ek, zaanga˝owanie i poÊwi´cenie zawodników oraz
wol´ rywalizacji fair play.

Nie pami´tam tak trudnych regat
bojerowych.
Serdecznie pozdrawiam, trener ˝eglarstwa Janek Tomczyk.
Ë J.Tomczyk

S P O R T

Nikola Olszewska, uczennica
klasy V Szkoły Podstawowej
w Izabelinie, zaj´ła I miejsce
w Mistrzostwach Polski
Młodzików w ły˝wiarstwie
figurowym.

JAZDA
figurowa
na medal
Nikola trenuje ∏y˝wiarstwo figurowe od 4 lat w MUKS „Euro 6”
w Warszawie. Jej trenerem koordynatorem jest doÊwiadczona Anna
Hunkiewicz, a tak˝e Ilona Senderek
i Maciej Lewandowski.
Mistrzostwa rozegrane 8 i 9 marca w Elblàgu by∏y arenà zmagaƒ dla
czo∏owych polskich m∏odych ∏y˝wiarzy. Nikola zaj´∏a I miejsce w konkurencji solistki – klasa srebrna.
Osiàgni´cie sukcesu nie przychodzi ∏atwo. Na poranny trening
trzeba wstaç o 5 rano, ponadto codziennie po po∏udniu równie˝ sà zaj´cia. Aby pogodziç je ze szko∏à
potrzebne jest wsparcie nauczycieli. W szkole w Izabelinie Nikola
otrzymuje je na co dzieƒ wraz
z motywacjà do realizacji sportowej
pasji. Jednak ∏y˝wiarstwo to nie tyl-

ko ci´˝ka praca. Nagrodà jest mo˝liwoÊç wyje˝d˝ania na zawody,
poznawania lodowisk w ró˝nych
miastach Polski i nawiàzywania
kontaktów z dzieçmi uprawiajàcymi ten pi´kny sport.
Nikola zach´ca wszystkie kole˝anki i kolegów, by próbowali
Ë BW
swoich si∏ na lodzie.

GORÑCE rytmy
w Stanisławowie Pierwszym
W sali gimnastycznej Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym odbył
si´ Zimowy Maraton Zumba Fitness o puchar Wójta Gminy Niepor´t.

Goràce rytmy i po∏àczenie taƒców
latynoamerykaƒskich z aerobikiem
rozpala∏y uczestników maratonu
przez cztery godziny. Niemal bez
przerwy na parkiecie siódme poty
wylewa∏o blisko szeÊçdziesi´ciu
uczestników. Na parkiecie przewa˝a∏y panie ale nie zabrak∏o równie˝
panów. Jeden z nich mia∏ okazj´ zostaç asystentem Anny Wenerskiej,
a najm∏odszy uczestnik po wyczerpujàcym taƒcu losowa∏ nagrody.
Maraton by∏ podzielony na cztery
bloki. Zumb´ prowadzi∏a Ania Wenerska, treningi TBC (Total Body

25 lutego Uczniowski Klub Sportowy „D´bina” zorganizował w Szkole
Podstawowej w Wólce Radzymiƒskiej VI Turniej Minisiatkówki o Puchar Dyrektora
Szkoły, a 2 marca w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym rozegrano VII Turniej
Minisiatkówki o Puchar Dyrektora OÊrodka Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t.

VI i VII Turniej Minisiatkówki
Do

lutowego turnieju zg∏osi∏o si´ 7 „siatkarskich
trójek”. Mecze rozgrywano systemem „ka˝dy z ka˝dym”.
Wyniki turnieju:
– miejsce I – SP Wólka Radzymiƒska (Kamil Jamróz, Rafa∏ Szelàg,
Zuzia Mas∏owska)
– miejsce II – SP Izabelin (Sylwia
Postek, Maryla Kaczmarczyk, Patrycja Bartkowska)
– miejsce III –SP Izabelin (Olga
Bednarska, Wiktor Woêniakowski,
Dawid Che∏stowski)
– miejsce IV –SP Izabelin (Magda
Postek, Karolina Szabalewska, Ola
Ho∏uj)
– miejsce V – SP Wólka Radzymiƒska (Weronika Szraga, Adam Augustyniak, Krystian K´piƒski)
– miejsce VI –SP Izabelin (Weronika Broda, Karolina Banaszek, Natalia Urban)
– miejsce VII – SP Wólka Radzymiƒska (Julia Kostro, Karolina

Pyszkiewicz, Weronika Denkiewicz).
Trenerem dru˝yn z Wólki Radzymiƒskiej by∏ Aleksandra Chodorowska, natomiast zawodników z Izabelina Maciej Kempfi
Kolejnymi siatkarskimi zmaganiami by∏ VII Turniej Minisiatkówki
o Puchar Dyrektora OÊrodka Sportu
i Rekreacji Gminy Niepor´t rozegrany 2 marca w Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. Wzi´∏y w nim
udzia∏ dru˝yny z Warszawy, Pomiechówka, Legionowa oraz gospodarze turnieju – zawodnicy UKS D´bina.
12 trzyosobowych dru˝yn (11 dru˝yn – rocznik 2001, 1 dru˝yna
– rocznik 2000 – LTS Legionovia I).
rozegra∏o mecze systemem „ka˝dy
z ka˝dym”, grano 1 set do 15 pkt.
Po fazie zasadniczej rozegrano play-offy. W pierwszym pó∏finale Esperanto Warszawa pokona∏o UKS D´bin´ IV, natomiast w drugim pó∏fi-

nale LTS Legionova I wygra∏a z KS
Pomiechówek II. W finale w meczu
o 1 miejsce Esperanto Warszawa
zwyci´˝y∏o LTS Legionovi´ I 15:11,
a w walce o 3 miejsce UKS D´bina IV pokona∏a po emocjonujàcej
walce KS Pomiechówek II 15:13.
Klasyfikacja koƒcowa:
1. Esperanto Warszawa
2. LTS Legionovia I
3. UKS D´bina Niepor´t IV (uczniowie SP Izabelin)
4. KS Pomiechówek II
5. UKS D´bina Niepor´t II (uczennice SP Izabelin)
6. UKS D´bina Niepor´t III (uczennice SP Izabelin)
7. LTS Legionovia II
8. KS Pomiechówek I
9. UKS D´bina Niepor´t I (uczennice SP Izabelin)
10. SP Wólka Radzymiƒska II
11. SP Wólka Radzymiƒska III
12. SP Wólka Radzymiƒska I
Ë R.Âwiàtkowski

Conditioning) i ABT (Abdominal,
Buttocks, Thighs) Ela Michnowska.
Po dwóch godzinach znowu przysz∏a
kolej na Zumb´ prowadzonà przez
Ani´. W ostatniej godzinie zaj´cia
z Aerobox i Streching poprowadzili wspólnie Ela Michnowska i Tomek Ratajczak.
Na koniec maratonu, najbardziej
wytrwa∏ych i uÊmiechni´tych uczestników Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur nagrodzi∏ pucharami.
Kto nie by∏ niech ˝a∏uje!
Ë D.Lewtak
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Âladami historii
Min´ło wiele miesi´cy od czasu, gdy pierwszy raz zupełnie przypadkowo
zagadnàłem mieszkank´ Wólki Radzymiƒskiej p. Bogumił´ Kujawskà,
czy mo˝e coÊ słyszała o kr´ceniu na „betonówce” w Wólce Radzymiƒskiej
scen przejazdu czołgu do serialu „Czterej pancerni i pies”.

Deszcze niespokojne
potargały sad,
a my na tej wojnie…

„Prawdziwa” za∏oga „Rudego” z 3 Pu∏ku Zmechanizowanego w Ciechanowie
– (fot. ze zbioru Heleny Taciak)

czyli Pancerni nad Zalewem Zegrzyƒskim cz. I
ani Bogumi∏a odpowiedzia∏a,
˝e s∏ysza∏a i to du˝o s∏ysza∏a, bo
ekipa filmowa serialu swoje zaplecze techniczne mia∏a kilka metrów
od jej domu! Wtedy postanowi∏em,
˝e jeszcze do tego tematu wróc´ i zaczà∏em zbieraç materia∏ o kultowym
serialu kr´conym na naszym terenie,
pokazujàcym histori´ wojennà w sposób lekki i przyjemny dla widza. S∏ysza∏em ró˝ne informacje o miejscach
w naszej okolicy, gdzie powstawa∏y
uj´cia filmowe, dlatego znajàc ju˝
pewnà lokalizacj´ bazy ekipy filmowej postanowi∏em ruszyç Êladami za∏ogi „Rudego”, dysponujàc relacjami
naszych mieszkaƒców. A wszystko
zacz´∏o si´ wiosnà… i tu jak to w historii bywa natrafi∏em na problem
dat, p. Bogumi∏a Kujawska wskazuje na rok 1968 i II seri´ filmu, a w literaturze do której dotar∏em i opisie
produkcji kolejnych odcinków serialu jest to 1969 rok i III seria. Ale
wróçmy do momentu, gdy w okolicy
Zalewu Zegrzyƒskiego i Wólki Radzymiƒskiej pojawili si´ cz∏onkowie
ekipy filmowej pod kierunkiem re˝ysera III serii Pancernych Konrada Na∏´ckiego z Zespo∏u Filmowego „NIKE” (wczeÊniejsze serie zrealizowa∏
Zespó∏ Filmowy „SYRENA”). Dokonali pewnego rodzaju „zwiadu”
miejsc, gdzie b´dà kr´cone poszczególne sceny. Ustalili te˝ lokalizacj´
zaplecza technicznego dla ca∏ej ekipy filmowej w lesie na terenie Wólki Radzymiƒskiej pomi´dzy stacjà
kolejowà Dàbkowizna a pierwszym
zabudowaniem wsi, czyli gospodarstwem rodziny Kosów. Po za∏atwieniu w NadleÊnictwie Jab∏onna
wszystkich formalnoÊci zwiàzanych
z korzystaniem z terenu leÊnego
przystàpiono do organizacji bazy
technicznej. Ze strony NadleÊnictwa
opiekunem ekipy by∏ pan Stanis∏aw
Taciak, który motorem marki WSK
podà˝a∏ za filmowcami na plany
zdj´ciowe. Prace rozpocz´to na poczàtku czerwca 1969 roku rozstawiajàc w lesie du˝e namioty wojskowe,
w celu przygotowania tak˝e zaplecza
socjalno-˝ywieniowego dla uczestników zdj´ç. Nale˝y tu wspomnieç, ˝e
ogromny wk∏ad w realizacj´ serialu
od poczàtku jego produkcji mia∏o Ludowe Wojsko Polskie. Dla przyk∏adu
u˝yte do zdj´ç na naszym terenie
czo∏gi, w tym „Rudy” i jego „prawdziwa” za∏oga, nale˝a∏y do 3 Pu∏ku
Zmechanizowanego w Ciechanowie*, park samochodowy zapewnia∏a jednostka wojskowa z Zegrza Po∏udniowego, wy˝ywienie jednostka

P
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wojskowa w Bia∏obrzegach. Zbierajàc materia∏y o serialu, jeden z filmowych czo∏gów odnalaz∏em w prywatnej kolekcji broni pancernej ARES
ko∏o Nasielska. Na terenie obok jednostki wojskowej w Bia∏obrzegach
kr´cono m.in. sceny odcinka XVII „Klin”, wykorzystujàc
mieszkalne baraki bia∏obrzeskie
do odtworzenia wyzwolonego przez
za∏og´ „Rudego” obozu koncentracyjnego w filmowym Kreuzburgu.
Ciekawostkà by∏ fakt ca∏kowitego zakazu wychodzenia z baraków w czasie zdj´ç filmowych ich mieszkaƒców-cywilnych pracowników jednostki wojskowej, co by∏o pewnym
utrudnieniem dla mieszkaƒców w ich
˝yciu codziennym. W scenach
uczestniczyli mieszkaƒcy jako statyÊci m.in. p. Wysocki i p. Helena Bonis∏awska. Dowiedzia∏em si´
od mieszkanki Wólki Radzymiƒskiej, która oglàda∏a kr´cenie serialu
w Bia∏obrzegach, ˝e baraki te zosta∏y rozebrane w latach siedemdziesiàtych i obecnie sà tam bloki mieszkalne osiedla wojskowego. Opis kr´cenia poszczególnych scen serialu b´d´
przeplata∏ ciekawostkami zwiàzanymi z pobytem na planie aktorów, którzy grali g∏ównych bohaterów serialu. Janusz Gajos, czyli serialowy Jan
Kos, jak go zapami´ta∏a p. Kujawska
(z domu Kos!) m∏ody, pi´kny blondyn o falujàcych w∏osach, które czesa∏ oglàdajàc si´ w lusterku zawieszonym na p∏ocie ich podwórka. Pola
Raksa – Marusia… tak tak, ta sama
o której Êpiewa w swojej piosence zespó∏ Perfect, jak wspomina p. Bogumi∏a zakocha∏a si´ w ich ma∏ym, kud∏atym psie, który nazywa∏ si´ „Mucha”. Ciàgle go nosi∏a na r´kach
i przytula∏a, a nawet chcia∏a zabraç
na koniec zdj´ç. Jak jest ju˝ temat psi
to wspomn´ g∏ównego bohatera Szarika, który w Wólce Radzymiƒskiej
bywa∏ rzadko, ale jak si´ pojawia∏ to
wzbudza∏ du˝e zainteresowanie.
W III serii serialu Szarika gra∏ pies
Trymer, jego dublerem by∏ Atak,
a opiekunem psów wybitny treser
Franciszek Szyde∏ko.* Kolejnym plenerem filmowym by∏ most na rzece
Rzàdzy w Ryni, na którym grano sceny do odcinka „Klin” pokazujàce
zdobycie mostu zwodzonego ko∏o
Kreuzburga. OczywiÊcie istniejàcy
most pomi´dzy Rynià i Wolicà odpowiednio ucharakteryzowano, montujàc atrapy urzàdzeƒ do jego podnoszenia. Oryginalny most, który by∏
wykorzystywany te˝ w odcinku XVI „Daleki patrol” znajduje si´

M∏ody pancerny na czo∏gu „Rudy” z kolekcji broni pancernej ARES
– Panzer Farm II Chrcynno maj 2012 r.

(fot. autora)

Czo∏g „Rudy” na planie zdj´ciowym
w otoczeniu ekipy filmowej
– reprodukcja zdj´cia w Muzeum Or´˝a
Polskiego w Ko∏obrzegu lipiec 2012 r.

w Rybinie ko∏o Sztutowa, gdzie dzia∏a do dziÊ, co osobiÊcie sprawdzi∏em
b´dàc tam przejazdem. W odcinku
„Klin” widoczne sà równie˝ okolice
mostu w Ryni i rzeka Rzàdza. Pani
Kujawska wspomina∏a, ˝e cz´sto
przyje˝d˝a∏ motorem na plan Tomasz
Zaliwski, grajàcy dowódc´ plutonu
motocyklistów kpr. podchorà˝ego
Daniela „Magneto” ¸a˝ewskiego.
W Bia∏obrzegach na planie filmowym obok wszystkich aktorów grajàcych za∏og´ „Rudego” by∏ te˝ Marian Opania jako kpr. podchorà˝y
Marian „Zadra” ¸a˝ewski, Witold
Pyrkosz serialowy kierowca Wichura, Barbara Krafftówna – Honorata,
Joanna Sobieska grajàca postaç lekarki Ireny oraz dowódca czo∏gistów
Piotr Wysocki por. Kozub „Hiszpan”.
Po raz ostatni w serialu w Bia∏obrzegach zagra∏ Tadeusz Kalinowski serialowy pu∏kownik dowódca brygady
pancernej, gdy˝ zmar∏ na zawa∏ serca 22 sierpnia 1969 roku i nie zdà˝ono nagraç podk∏adów g∏osu, dlatego
w dubbingu tego odcinka s∏yszymy
ju˝ aktora Józefa Nowaka*. Na „betonówce” pomi´dzy Beniaminowem
a Rynià obok istniejàcego do dziÊ leÊnego punktu czerpania wody do celów ppo˝. nagrano scen´ z udzia∏em
Gustawa Jelenia (Franciszek Pieczka), który maszeruje na spotkanie
z Honoratà do willi niemieckiego genera∏a. Mo˝na rozpoznaç to miejsce
oglàdajàc scen´, gdy upada niemiecki pocisk artyleryjski i powstaje du˝a fontanna wody oblewajàca Gustlika. W lasach pomi´dzy Rynià, Bia∏obrzegami i Wólkà Radzymiƒskà

Nagrywanie scen ucieczki Mercedesem – na zdj´ciu od lewej Joanna Krauze (script),
Barbara Krafftówna, Franciszek Pieczka, Józef Letkier as. operatora i re˝yser
Konrad Na∏´cki
(fot. archiwum Konrada Na∏´ckiego via Marek ¸azarz)

nakr´cono sceny ucieczki z willi niemieckiego genera∏a Gustlika z Honoratà oraz poÊcig Niemców za generalskim Mercedesem po leÊnych drogach i „betonówce”. Ciekawà
anegdot´ na temat kr´cenia scen filmowej ucieczki wspomina∏ Tomasz
Miernowski, as. kierownika planu III serii cytuj´: „Jest w filmie taki moment, gdy samochód prowadzony przed Gustlika uderza w pieƒ.
Trzeba by∏o znaleêç odpowiedni
pniak i umieÊciç go na drodze. ZnaleêliÊmy taki konar, tylko trzeba go
by∏ najpierw wykopaç. Nasz pirotechnik stwierdzi∏, ˝e zrobi to za pomocà
∏adunku wybuchowego. Eksplozja by∏a tak pot´˝na, ˝e ten ogromny d´bowy pieƒ rozsypa∏ si´ w drobny mak.
Nast´pny konar równie˝ wyciàgaliÊmy dynamitem. Kiedy ∏adunki by∏y
ju˝ za∏o˝one i ca∏a ekipa pochowa∏a
si´ w bezpiecznej odleg∏oÊci, nagle
na drodze pojawi∏ si´ samochód
z ˝o∏nierzami (w pobli˝u by∏ poligon).
Wyskoczy∏em i zaczà∏em ich zatrzymywaç. Oni w panice powyskakiwali z tej ci´˝arówki i pochowali si´

gdzie kto móg∏. Wtedy nastàpi∏a eksplozja – okaza∏o si´, ˝e tym razem pirotechnik, nie chcàc przedobrzyç,
da∏ za ma∏o tego dynamitu i wybuch
przypomina∏ wystrza∏ z dzieci´cego
korkowca”.* Pani Bogumi∏a Kujawska zapami´ta∏a Mercedesa na planie,
by∏ pi´kny, czerwonego koloru
z b∏yszczàcymi chromowanymi dodatkami, sk∏adanym dachem, a ekipa
filmowa wypo˝ycza∏a go od prywatnego w∏aÊciciela na godziny kr´cenia
zdj´ç za du˝e pieniàdze. Gustlik jeêdzi∏ tym samochodem wo˝àc Honorat´, co ona bardzo lubi∏a. Barbara
Krafftówna jako Honorata mia∏a
na planie stale jeden problem, aby si´
jej d∏ugie warkocze nie odpi´∏y
w czasie zdj´ç i dlatego ciàgle je poprawia∏a.
Cdn.
Ë Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t
*Marek ¸azarz – „Czterej Pancerni i Pies
Przewodnik po serialu i okolicach”
Wyd. TORUS Wroc∏aw 2006 r.

