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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 maju 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 21 maja 2013 r. – K. Malinowska-Lerman,
E. Ró˝aƒska.
• 28 maja 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak
Spotkania Komisji w maju 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 28 kwietnia
od godz. 16.00

WOKALNY SUKCES
W „WIOSENNYM CZAROWANIU”

Rozpocz´ła si´ budowa restauracji McDonald’s
w Niepor´cie. Na przełomie sierpnia i wrzeÊnia
pierwsi goÊcie odwiedzà nowy obiekt sieci
zlokalizowany przy rondzie u zbiegu ulic
Zegrzyƒskiej i Jana Kazimierza.

Wokalny sukces 14 Gromad Zuchowych
ze Szko∏y Podstawowej im. I Batalionu
Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie
W dniach 19-21 kwietnia zuchy z 14 GZ „Tropiciele Przyrody” i „Tropki” wzi´∏y udzia∏ w IV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wiosenne Czarowanie” w Legionowie. W kategorii zuchowej zespó∏ wokalny „Tropki” zajà∏ I miejsce,
a starsze zuchy „Tropy” otrzyma∏y wyró˝nienie
m.in. za ambitny repertuar.
„Tropki”, uczniowie klas 0-I, wystàpi∏y w sk∏adzie: Nikola Olechowska, Marta Ostrowska, Julia
Wróbel, Alicja Kawka, Zuzia Szczepaƒska, Maja Korzeniowska, Justyna Zaremba, Magda Za∏´ska, Julka Za∏´ska i Nikola Trawczyƒska. Zuchenki wykona∏y pi´knie dwa utwory: „Zabieszczaduj z anio∏ami” z repertuaru Starego Dobrego Ma∏˝eƒstwa
oraz „Bieszczadzkie pory roku” Wo∏osatek. Wzruszy∏y swoim wyst´pem publicznoÊç i jury festiwalu, zajmujàc upragnione i zas∏u˝one I miejsce.
 A.Zaremba

McDONALD’S w Niepor´cie
owstajàcy lokal b´dzie utrzymany w nowoczesnym stylu
architektonicznym charakteryzujàcym si´ paletà barw w stonowanych kolorach ziemi, fakturami kamienia i drewna oraz wygodnymi tapicerowanymi meblami kolorystykà
nawiàzujàcymi do klimatu wn´trza.
W restauracji oprócz tradycyjnej
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sali jadalnej do dyspozycji goÊci b´dzie strefa kawiarniana McCafé®
oraz Gym&Fun® – interaktywne
miejsce zabaw dla dzieci z mini boiskiem do koszykówki, wyÊcigiem
rowerowym i torem do biegu z przeszkodami.
Otwarcie nowego obiektu planowane jest na koniec tegorocznych

wakacji. W tym roku sieç McDonald’s otwar∏a z sukcesem 5 restauracji, a 4 kolejne sà aktualnie w budowie.
***
McDonald's Polska rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç w 1992 roku, otwierajàc pierwszà restauracj´ w Warszawie. Obecnie dzia∏a w Polsce 307

og∏oszenie

restauracji McDonald’s (w tym
85 z McCafé), które zatrudniajà ponad 16 000 osób. 176 z nich to
obiekty prowadzone przez 58 licencjobiorców, niezale˝nych przedsi´biorców dzia∏ajàcych podstawie
umowy franczyzy z McDonald’s.
 Dominik Szulowski
Public Relations Manager

INFORMACJA O PRACY
URZ¢DU GMINY
Wójt Gminy Niepor´t informuje,
˝e dzieƒ 25 maja 2013 r.
(sobota) jest dniem pracy
dla Urz´du Gminy Niepor´t
w godzinach od 8.00 do 16.00,
a dzieƒ 31 maja 2013 r. (piàtek)
jest dniem wolnym od pracy.

Tegoroczny festyn U-rodziny Sołtysa w Józefowie wpisał si´ na długà list´ udanych imprez, w których organizacj´ włàczajà si´ sołtysi.
Atrakcyjny program estradowy, przeglàd talentów wokalnych i tanecznych z całej gminy, konkursy i wieczorne koncerty zespołów Awans
i Diadem zapewniły uczestnikom dobrà zabaw´ do póênego wieczoru.

UDANE U-Rodziny Sołtysa
Zawody sportowe towarzyszàce festynowi rozpocz´∏y si´ ju˝ w piàtek II edycjà Turnieju Pi∏ki No˝nej
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t,
zorganizowany przez UKS „Pogoƒ”
Józefów, w ramach realizacji zadania
zleconego i sfinansowanego przez
Gmin´ Niepor´t. W turnieju zagra∏o 60 zawodników z 6 dru˝yn. Niespodziankà dla m∏odych pi∏karzy by∏a wizyta Micha∏a ˚ew∏akowa, zawodnika Legii Warszawa. Zwyci´zcà
turnieju zosta∏a dru˝yna Józefów I.
W sobot´ i niedziel´ trwa∏y rozgrywki, zorganizowanego przez gmin´ V Turnieju So∏ectw w Pi∏ce No˝-
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

nej o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.
Wzi´∏o w nich udzia∏ 5 dru˝yn, w tym
dwie spoza gminy Niepor´t. Zwyci´stwo wywalczy∏a dru˝yna z Izabelina.
Zwyci´zcom gratulowali Wicestarosta Robert Wróbel, Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski,
Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy
Marian Oszczyk, so∏tysi Józefowa
Stanis∏aw R´belski i Micha∏owa-Grabiny Ryszard Zajàc.
Pierwszà cz´Êç festynu zdominowa∏y gminne zespo∏y taneczne i wokalne oraz laureaci konkursów wokalnych. Organizatorzy przygotowali

RELACJA Z OBCHODÓW
222. Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
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równie˝ konkursy dla radnych i so∏tysów. Koƒcówka wieczoru przebieg∏a
w rytm przebojów granych przez znane i lubiane zespo∏y Awans i Diadem.
Dla najm∏odszych przygotowano
dmuchane zje˝d˝alnie, a dodatkowà
atrakcjà by∏ samochód jednostki OSP
z Kàtów W´gierskich, który wytrzyma∏ dziesiàtki wizyt nie tylko w kabinie, ale i..na dachu.
Do dyspozycji uczestników festynu
by∏y równie˝ stoiska gastronomiczne,
w których mo˝na by∏o smacznie zjeÊç
i na bie˝àco podzieliç si´ wra˝eniami
i opiniami na temat festynu.
 B.Wilk

ZAPROSZENIE
na Matczynà niedziel´

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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BUDOWA nowej sali
sportowej w Niepor´cie
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na budow´ nowej sali sportowej
przy szkole w Niepor´cie
Pierwszy przetarg, og∏oszony
w styczniu 2013 roku zosta∏ uniewa˝niony, poniewa˝ ceny ofertowe
przekracza∏y Êrodki zarezerwowane
w bud˝ecie gminy na t´ inwestycj´.
W drugim przetargu ograniczony
zosta∏ zakres planowanych prac dotyczàcy remontu budynku szko∏y.
Przetarg zosta∏ tym razem rozstrzygni´ty, wykonawcà inwestycji zosta∏a firma REMEX z Miƒska Mazowieckiego.

Prace rozpocznà si´ rozbiórkà starej sali, z którà uczniowie ju˝ hucznie po˝egnali si´, majàc niepowtarzalnà okazj´ jednorazowego ozdobienia
jej zarówno w Êrodku, jak i na zewnàtrz. Zniknie budynek gospodarczy
i betonowe boisko. W nowej sali sportowej arena b´dzie mia∏a wymiary 28 m x 15 m. Trybuny na 150
miejsc b´dà sk∏adane. Pomi´dzy
szko∏à a nowa salà zbudowany zostanie pi´trowy ∏àcznik. Na parterze
znajdowaç si´ b´dà dwie szatnie dla
korzystajàcych z sali oraz szatnia
szkolna, pokój trenera, magazyn

sprz´tu, sanitariaty. Na pi´trze zlokalizowane zostanà: du˝a Êwietlica
szkolna, sala do zaj´ç fitness, pomieszczenie techniczne, sanitariaty.
Na zewnàtrz, pomi´dzy istniejàcym boiskiem szkolnym a salà powstanà dwa boiska do tenisa ziemnego, a tak˝e dwa boiska do squasha.
Od strony ul. Dworcowej zaplanowane sà parkingi na 22 miejsca postojowe oraz droga wewn´trzna. Od strony kana∏u teren zostanie ogrodzony.
Zakoƒczenie inwestycji planowane
jest na listopad 2014 roku, jej koszt
to 5 mln 60 tys. z∏.
 B.Wilk

DOKUMENTACJA budowy
oÊwietlenia
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oÊwietlenia ulicznego kolejnych
gminnych dróg.
Tym razem sà to projekty oÊwietlenia ulic: Granicznej w Stanis∏awowie Pierwszym na odcinku 240 metrów, Warsztatowej w Stanis∏awowie

Pierwszym na odcinku 300 metrów
oraz Jesionowej w Izabelinie na odcinku ok. 300 metrów.
Umowa podpisana zosta∏a z firmà
Projektowanie, nadzory, pomiary
elektryczne z Trzcian.
Termin wykonania projektów budowy oÊwietlenia – do 30 sierpnia 2013r.
 BW
Koszt – 13,5 tys. z∏.

RENOWACJA kanału
zrzutowego
Podpisana zosta∏a umowa z wykonawcà renowacji kana∏u zrzutowego z oczyszczalni Êcieków w Niepor´cie.
Renowacja kana∏u na odcinku 185
metrów ma na celu jego uszczelnienie.
Zastosowana zostanie metoda r´kawa
termoutwardzalnego. Polega ona
na wprowadzeniu do kana∏u przy po-

mocy spr´˝onego powietrza r´kawa
wykonanego z w∏ókniny poliestrowej, a nast´pnie jego utwardzenie
za pomocà goràcej wody lub pary.
Prace wykona duƒska firma z oddzia∏em w Warszawie – PERT AARSLEFF Polska Sp. z o.o., za kwot´ 144
tys. z∏. Termin realizacji – do 30 sierpnia 2013 roku.
 BW

ROZWIÑ˚ UMOW¢ NA ODBIÓR
ODPADÓW!
Ju˝ od 1 lipca 2013 r. to Gmina b´dzie odbieraç wszystkie odpady komunalne
od właÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy.
Przypominamy o koniecznoÊci rozwiàzania dotychczasowej umowy
z firmà na odbiór odpadów z zachowaniem obowiàzujàcego okresu
wypowiedzenia do 30 czerwca 2013 r., aby uniknàç sytuacji
podwójnej opłaty na rzecz gminy i firmy.

W maju rozpocz´ła si´ akcja edukacyjna „Nie Êmiec´ na relaksie”, która
ma na celu zach´cenie ludzi do zwracania wi´kszej uwagi na problem
Êmiecenia nad Jeziorem Zegrzyƒskim w trakcie weekendowego
wypoczynku. W akcj´ zaanga˝owana jest m.in. Gmina Niepor´t.

Gmina Niepor´t w okresie wiosennym urzàdza nowe tereny zieleni, sadzàc roÊliny
jednoroczne i wieloletnie na terenach publicznych. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje si´
rondo Jana Pawła II w Niepor´cie.

NIE Êmiec´ na relaksie
Âmiecenie to najcz´Êciej zachowanie
automatyczne, bezrefleksyjne. Pozostawienie butelki na pla˝y czy wrzucenie plastikowej siatki do wody jest
niestety zachowaniem powszechnym.
Ludzie majà przekonanie, ˝e „ktoÊ inny posprzàta” ich Êmieci i nie muszà
o to dbaç. Jednak jeÊli wszyscy odwiedzajàcy b´dà w ten sposób dzia∏aç to
pla˝a i tereny wokó∏ Jeziora w krótkim czasie b´dà zanieczyszczone
i pe∏ne Êmieci. Dlatego w∏aÊnie powsta∏ pomys∏ akcji „Nie Êmiec´ na relaksie”. – Chcemy przyjaznym i optymistycznym przekazem zwróciç uwag´ na problem. Nie zostawiam Êmieci
jak si´ relaksuj´, a tak˝e nie sprawia
mi trudnoÊci, aby po zakoƒczonym
wypoczynku zabraç je ze sobà – mówi Lenka Krych, Organizator akcji.
Od po∏owy maja w sklepach w Niepor´cie, Serocku, Wieliszewie i Zegrzu mo˝na otrzymaç bezp∏atnie specjalny eko worek Jana Niezb´dnego.
TuryÊci b´dà mogli zabraç ze sobà taki worek, do którego zbiorà wszystkie
Êmieci przed powrotem do domu. Organizatorzy b´dà przekonywaç turystów, by zbierali w∏asne Êmieci i tym
samym dbali o Êrodowisko naturalne.
– Nasze eko worki sà pojemne, wytrzyma∏e i co wa˝ne przyjazne dla Êrodowiska. Wierzymy, ˝e takie dzia∏anie jest w stanie zmobilizowaç ludzi
do dbania o Jezioro, nad którym wypoczywa – mówi Waldemar Kletkiewicz, Senior Brand Manager marki
Jan Niezb´dny.
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Inicjatywa spotka∏a si´ tak˝e z du˝ym zainteresowaniem lokalnych
w∏adz. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj´li Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Legionowskiego i Prezydent Miasta Legionowo. Akcji partnerujà tak˝e
m.in. Urzàd Gminy Niepor´t, Urzàd
Gminy Wieliszew, Urzàd Miasta Legionowo, Komisariat Rzeczny Policji
i Urzàd Miasta i Gminy Serock.
Nie wszyscy zdajà sobie spraw´
z tego, ˝e Êmieci pozostawione
na brzegi Jeziora czy wrzucone do wody, stanowià tak˝e zagro˝enie dla
zwierzàt. – Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e
niewinny papierek po cukierku czy butelka po napoju nie stanowià wielkiego zagro˝enia. Niestety wrzucone
do wody, stanowià niebezpieczeƒstwo dla zwierzàt wodnych – dodaje
Kapitan Wyderka z Komisariatu
Rzecznego Policji.
Dodatkowo w czasie trwania akcji
na molo w Serocku i Niepor´cie oraz
w Pa∏acu Zegrzyƒskim odb´dà si´
wystawy zdj´ç Jeziora Zegrzyƒskiego. Zdj´cia wykonane przez organizatorów akcji, prezentujà jakim magicznym i pi´knym jest miejscem. Zrobione 30-letnim aparatem analogowym
Zenit, w pe∏ni oddajà uroki Jeziora.
Wystaw´ na molo na Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie oglàdaç b´dzie mo˝na
od poczàtku czerwca.
Wi´cej informacji o akcji na stronie
www.zegrze365dni.pl
 Marta Nowicka

SZANUJMY naszà zieleƒ!
Pi´kna zieleƒ i kolorowe kwiaty poprawiajà walory estetyczne i krajobrazowe gminy Niepor´t. ChcielibyÊmy, by do koƒca sezonu cieszy∏y
nasze oczy. Niestety, ju˝ zdarzy∏ si´
przypadek kradzie˝y kwiatów z ronda Jana Paw∏a II. Tereny zieleni sà
w zasi´gu kamer monitoringu i ustalenie sprawców kradzie˝y jest ju˝
mo˝liwe, ale w tej sprawie znaczenie podstawowe ma jednak przyj´cie przez mieszkaƒców i odwiedzajàcych nas turystów w∏aÊciwego zachowania i szacunku dla zieleni
wykonanej na terenach ogólnodo-

st´pnych. Wszyscy chcemy ˝yç
w otoczeniu wype∏nionym ∏adnà roÊlinnoÊcià, dbamy o swoje ogrody.
Kradzie˝e roÊlin z terenów publicznych powodujà powstawanie ubytków i utrat´ zamierzonego efektu
dekoracyjnego, rodzà dodatkowe
koszty zwiàzane z uzupe∏nianiem
brakujàcych roÊlin. Nadal wi´c aktualny jest apel o szanowanie urzàdzonej zieleni i reagowanie do w∏aÊciwych s∏u˝b w przypadku jej kradzie˝y lub niszczenia. Zieleƒ
na terenach publicznych zawsze
Êwiadczy o poczuciu estetyki spo-

∏ecznoÊci lokalnej i jest wizytówkà
wobec innych, dlatego miejmy poczucie wspólnego dbania o nasze
otoczenie.
 Dariusz Wróbel
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XL SESJA Rady Gminy
Niepor´t
poniedzia∏ek 22 kwietnia odby∏a si´ XL sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której
radni podj´li m.in: nast´pujàce uchwa∏y:
• uchwa∏à Nr XL/37/2013 dokonano
niezb´dnych zmian w Uchwale Bud˝etowej na 2013 rok Gminy Niepor´t,
• uchwalà Nr XL/37/2013 zdecydowano o przekazaniu Êrodków finansowych z przeznaczeniem na rekompensat´ pieni´˝nà za czas s∏u˝by
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie,

W

• uchwa∏à nr XL/41/2013 uchwalono
„Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Osiedla
Ró˝ana w Niepor´cie, gmina Niepor´t”,
• uchwa∏à Nr XL/42/2013 zatwierdzono plan rewitalizacji wsi Stanis∏awów Pierwszy,
• uchwa∏à Nr XL/44/2013 nadano nazw´ „Diamentowa” drodze wewn´trznej, po∏o˝onej we wsi Józefów
gmina Niepor´t stanowiàcej dzia∏k´
ewid. o nr 330/2.
Ponadto radni wys∏uchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdzia∏ania Narkomanii za 2012 rok.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Biblioteki Publicznej Gminy Niepor´t
za 2012 rok przedstawi∏a dyrektor El˝bieta Kotowska a sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Gminnego OÊrodka Kultury
za 2012 rok przedstawi∏a dyrektor Bogus∏awa Oksza-Klossi.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy
Rady Gminy zamknà∏ obrady XL sesji Rady Gminy.  D. Brzozowska

W Tygodniu Bibliotek i Bibliotekarzy, który tradycyjnie trwa
od 8 do 15 maja, Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t uruchomiła
automatyczne wypo˝yczalnie zbiorów.

Ubezpieczenie OdpowiedzialnoÊci Cywilnej (OC) rolnika jest ubezpieczeniem obowiàzkowym.

NOWOCZESNA Biblioteka
Publiczna

OBOWIÑZKOWE ubezpieczenie OC
rolników i budynków rolniczych

Pierwszym etapem automatyzacji
biblioteki by∏o umieszczenie na blogu elektronicznego katalogu ksià˝ek.
Od 6 lipca 2009 roku przez Internet,
z dowolnego miejsca, mo˝na sprawdzaç zasoby Biblioteki Publicznej.
Obecnie wdra˝amy nowy program
biblioteczny Mateusz, który niesie
wiele udogodnieƒ zarówno bibliotece jak i czytelnikom. Po zakoƒczeniu prac zwiàzanych ze zmianà programu, czytelniczy b´dà mogli
sprawdzaç przez Internet czy dana
pozycja jest dost´pna, czy wypo˝yczona. JeÊli nie ma jej w bibliotece
to kiedy b´dzie zwrócona. Mo˝na
b´dzie te˝ rezerwowaç ksià˝ki czy
audiobooki. Wszystko to b´dzie

Ka˝da osoba fizyczna, w której posiadaniu lub wspó∏posiadaniu jest gospodarstwo rolne, ma obowiàzek zawarcia ubezpieczeƒ obowiàzkowych OC
rolnika. Trzeba równie˝ zauwa˝yç, ˝e
obowiàzek zawarcia umowy OC dotyczy nie tylko w∏aÊcicieli gospodarstwa,
ale tak˝e dzier˝awców czy najemców
gospodarstwa rolnego. Zgodnie z definicjà gospodarstwo rolne to obszar
u˝ytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako u˝ytki rolne gruntów pod zabudowaniami,
przekraczajàcy ∏àcznie powierzchni´ 1,0 ha, je˝eli podlega on w ca∏oÊci
lub cz´Êci opodatkowaniu podatkiem
rolnym, a tak˝e obszar takich u˝ytków
i gruntów, niezale˝nie od jego powierzchni, je˝eli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiàca dzia∏ specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Jest to ubezpieczenie, które ma
na celu zapewnienie rekompensaty
w postaci odszkodowania osobom,
które ponios∏y szkod´ na skutek prowadzenia przez rolnika gospodarstwa
rolnego. Jest to równie˝ swego rodzaju forma zabezpieczenia rolnika, poniewa˝ jeÊli poszkodowany poniesie
szkod´ na terenie gospodarstwa rolnego nale˝àcego do rolnika, odszkodowanie zostanie wyp∏acone z polisy OC
rolnika, a nie bezpoÊrednio z jego kieszeni. Podstawà prawnà, która reguluje przepisy dotyczàce ubezpieczenia
rolników jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczeniem OC rolników jest obj´ta odpowiedzialnoÊç cywilna rolnika oraz ka˝dej osoby, która pracujàc w gospodarstwie rolnym
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrzàdzi∏a szkod´ w zwiàzku

mo˝liwe za pomocà karty elektronicznej, którà ka˝dy czytelnik dostanie w bibliotece. Dlatego zapraszamy mieszkaƒców gminy Niepor´t
po odbiór kart elektronicznych.
Zach´camy wszystkich do korzystania z zasobów Biblioteki Publicznej Gminy Niepor´t. Posiadamy
bogaty ksi´gozbiór stale uzupe∏niany w nowoÊci wydawnicze. Oferujemy audiobooki, ksià˝ki w j´zyku
angielskim i darmowy Internet. Wystarczy zapisaç si´ do biblioteki.
Nasz blog z katalogiem dost´pny
jest na stronie: http://bibliotekanieporet.blogspot.com. JesteÊmy obecni tak˝e na facebooku.
 El˝bieta Kotowska

DAJ SOBIE SZANS¢ • PRZEBADAJ SI¢ • NIE ZWLEKAJ

MAMMOGRAFIA
Zapraszamy
na BEZPŁATNE
badania
mammograficzne
dla kobiet
w wieku
50 – 69 lat
Mammobus b´dzie ustawiony
w godz. 9.00 – 17.00,
w dniu 26 maja 2013 r.
przed Urz´dem Gminy w Niepor´cie,
Plac WolnoÊci 1
Panie nie mieszczàce si´ w tym przedziale
wiekowym mogà wykonaç badanie
odpłatnie w cenie 80 zł
rejestracja i informacje:
w godz. 8.00 – 20.00
tel. (85) 676 03 32, (85) 676 13 22
Prosimy zabraç ze sobà dowód osobisty oraz poprzednie badanie mammograficzne

z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to, i˝ zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkod´ wyrzàdzi sam rolnik, jak i wówczas, gdy
szkod´ wyrzàdzi osoba pozostajàca
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy te˝ pracujàca w gospodarstwie. Osobà pracujàcà w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba
w nim mieszkajàca, ale tak˝e osoba
w nim pomagajàca, dokonujàca napraw, czy te˝ Êwiadczàca pomoc sàsiedzkà. JeÊli któraÊ z tych osób wykonujàc czynnoÊci zwiàzane z gospodarstwem wyrzàdzi szkod´ tzw. osobie
trzeciej np. turyÊcie, listonoszowi czy
kierowcy przeje˝d˝ajàcego w∏aÊnie
samochodu, zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aci odszkodowanie zarówno za szkod´ b´dàcà wynikiem uszkodzenia cia∏a, np. wyp∏aci zadoÊçuczynienie czy
zwróci koszty leczenia, jak i za szkod´ na mieniu, tj. np. za zniszczonà
odzie˝, czy samochód. Zdarza si´, i˝
przy wykonywaniu prac zwiàzanych
z posiadaniem gospodarstwa szkod´
poniesie tak˝e osoba pracujàca w tym
gospodarstwie – np. spadnie z drabiny, która by∏a z winy rolnika w z∏ym
stanie technicznym. Bywa te˝, ˝e
z winy osoby pracujàcej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik. W obu
tych przypadkach zak∏ad ubezpieczeƒ
równie˝ wyp∏aci odszkodowanie, lecz
b´dzie ono obejmowa∏o jedynie roszczenia zwiàzane z uszkodzeniem cia∏a, np. zadoÊçuczynienie czy zwrot
kosztów leczenia.
Po nabyciu gospodarstwa poprzez
jego zakup, odziedziczenie, obdarowanie nale˝y zg∏osiç si´ do ubezpieczyciela w celu dokonaniu wyboru ubezpieczenia obowiàzkowego OC rolnika.
Umowa z ubezpieczycielem o polis´
OC rolnika zawierana jest wówczas
na okres 12 miesi´cy. Po tym okresie
nale˝y przed∏u˝yç takowà polis´ o ko-

lejny rok. Zawarcie kolejnej umowy
ubezpieczeniowej po up∏ywie 12-tu
miesi´cy odbywa si´ automatycznie,
ale tylko w sytuacji, gdy sk∏adki
za poprzedni rok by∏ op∏acone w ca∏oÊci. Dzia∏a to dok∏adnie tak, jak
w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Umowa ubezpieczeniowa zaczyna obowiàzywaç w dniu jej
zawarcia, zap∏acenia sk∏adki, lub dokonania wp∏aty pierwszej raty.
Prócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa rolnego w myÊl ustawy musi
zawrzeç równie˝ umow´ obowiàzkowego ubezpieczenia budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeƒ losowych. Budynkiem jest w tym
przypadku obiekt budowlany o powierzchni powy˝ej 20m2, okreÊlony
zgodnie z prawem budowlanym (art. 3,
pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane), b´dàcym w posiadaniu rolnika. Budynek taki mo˝na nazwaç budynkiem, kiedy ma fundamenty i jest pokryty dachem nie musi mieç
jeszcze okien i drzwi.
Ka˝da osoba fizyczna b´dàca w posiadaniu gospodarstwa rolnego ma
obowiàzek ubezpieczenia OC i budynków wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa. Nie ka˝dy czuje potrzeb´ takiego ubezpieczenia, jednak nale˝y zwróciç uwag´ na konsekwencje braku
polisy w przypadku szkody. Cenà jest
utrata lub uszkodzenie posiadanego
mienia, która niejednokrotnie mo˝e
spowodowaç trudnoÊci w funkcjonowaniu gospodarstwa przez d∏ugi czas.
JednoczeÊnie osoba, która nie spe∏nia
obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, zgodnie
z art. 88 ustawy z dnia 22 maja 2003
roku o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest
obowiàzana wnieÊç op∏at´.  K. Kula

ZAPRASZAMY NA SZTUK¢

MORDERSTWO W MOTELU
Premiera 9 czerwca 2013 r., godz. 19.00 • Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a
• „Morderstwo w motelu", komedia Rona Clarka i Sama Bobricka, re˝. Bogusłowa Oksza-Klossi,
wyst´pujà: Karolina Biliƒska, Kamil Krzy˝anowski, Marcin Warpas
Mał˝eƒstwo paƒstwa Millerów od pewnego czasu prze˝ywa powa˝ny kryzys.
Ciapowaty mà˝ zdecydowanie nie spełnia oczekiwaƒ zaradnej ˝ony, która postanawia w tej sytuacji zafundowaç so-

bie beztroski romans z przystojnym
dentystà. Para kochanków w pewnym
momencie usiłuje rozwiàzaç definitywnie problem z m´˝em i planuje morderstwo doskonałe... do czasu. Utrzymana

w farsowej stylistyce komedia Clarka
i Bobricka pokazuje bowiem, ˝e doskonały plan zawsze ma jakieÊ słabe punkty, a ofiara z łatwoÊcià mo˝e przeistoczyç si´ w morderc´.
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222. ROCZNICA uchwalenia
Konstytucji 3 maja
Tegoroczne gminne uroczystoÊci rocznicowe, upami´tniajàce uchwalenie
Konstytucji 3 Maja rozpocz´ły si´ mszà Êwi´tà w koÊciele Niepokalanego
Pocz´cie NMP w Niepor´cie.
abo˝eƒstwo koncelebrowane by∏o przez ksi´˝y proboszczów Jerzego Sieƒkowskiego, Piotra J´drzejewskiego, ksi´dza pp∏ka Waldemara
Rawiƒskiego i ksi´dza kanonika
Zbigniewa Brzozowskiego. Msz´
Êw. uÊwietni∏y swojà obecnoÊcià
poczty sztandarowe: Zwiàzku
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych Ko∏a Powiatowego w Legionowie, OSP w Kàtach W´gierskich, OSP w Niepor´cie, OSP
w Wólce Radzymiƒskiej, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym, Szko∏y Podstawowej
im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie, Szko∏y Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach,

N

Szko∏y Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie, Szko∏y
Podstawowej im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie, Szko∏y Podstawowej im.
28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej. Obecni
byli harcerze 14. Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych Niepor´t. We mszy uczestniczyli zaproszeni goÊcie: przedstawiciel
Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego, Wicestarosta Powiatu
Legionowskiego, przedstawiciele
s∏u˝b mundurowych: 9. Batalionu
Dowodzenia w Bia∏obrzegach,
Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu, Zwiàzku
Kombatantów RB i BWP Ko∏a
w Legionowie, Komisariatu Policji w Niepor´cie i Stra˝y Gminnej,

Honorowi Obywatele Gminy Niepor´t, cz∏onkowie Towarzystwa
Przyjació∏ Niepor´tu, Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego, Platformy Obywatelskiej
Ko∏a Niepor´t, mieszkaƒcy, radni,
so∏tysi. Nast´pna cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ na Placu WolnoÊci
przy pomniku pod D´bem WolnoÊci. W okolicznoÊciowym przemówieniu wójt Maciej Mazur przypomnia∏ znaczenie Konstytucji 3 maja dla pokoleƒ Polaków, jej
wartoÊç jako ideowego testamentu
twórców, który sta∏ si´ inspiracjà
dla artystów i wa˝nym elementem
edukacji patriotycznej. UroczystoÊç zakoƒczy∏o z∏o˝enie kwiatów
pod pomnikiem, które odby∏o si´
przy czynnym udziale harcerzy.
 Beata Wilk

Lekcja patriotyzmu w gimnazjum
Dnia 6 maja w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanis∏awowie Pierwszym odby∏ si´
uroczysty apel poÊwi´cony 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie mieli okazj´ obejrzeç ciekawà prezentacjà multimedialnà ukazujàcà w szerszym kontekÊcie historycznym okolicznoÊci powstania, postanowienia, a tak˝e znaczenie tej
nowoczesnej ustawy zasadniczej. Projekt przygotowa∏y uczennice klasy III d
– Katarzyna Smogorzewska i Natalia
Wojnowska pod kierunkiem nauczycielki j´zyka polskiego Jolanty Mazur.
Dekoracj´ przygotowa∏a Teresa Bartosiewicz, a pomoc technicznà zapewni∏
Piotr Kutra.
By∏o to ciekawe wydarzenie w ˝yciu
szko∏y, gdy˝ prezentacja zawiera∏a nie
tylko bogaty materia∏ historyczny, lite-

18 kwietnia odbył si´ finał X Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Z PRZYRODÑ NA TY”, pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Niepor´t.

10 LAT „Z PRZYRODÑ NA TY” w Józefowie

SUKCES
Marysi Wysieƒskiej

4

We wtorek, 30 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Izabelinie odby∏
si´ uroczysty apel z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowany przez uczniów
klasy Ia. UroczystoÊç rozpocz´to
wspólnym odÊpiewaniem „Mazurka Dàbrowskiego” Hymnu Narodowego. Nast´pnie pani Aneta Sieczka w krótkim opowiadaniu multimedialnym przypomnia∏a histori´,
w której rozegra∏o si´ to wa˝ne wydarzenie w dziejach Polski. Omówi∏a znaczenie symboli narodowych,
po czym zaprosi∏a do wys∏uchania
pieÊni „Wiwat, trzeci maj” w wykonaniu pierwszaków. Na zakoƒczenie pierwszoklasiÊci zawiesili
przed szko∏à flagi bia∏o-czerwone
jako wyraz naszego patriotyzmu.
 SP Izabelin

racki oraz muzyczny, ale posiada∏a wysoki poziom
artystyczny, co zosta∏o docenione gromkimi brawami. Wszystkim spodoba∏a si´ ta lekcja patriotyzmu.
 Jolanta Mazur

26 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Głównej
w Legionowie odbyło si´ uroczyste
wr´czenie nagród laureatom
X Legionowskiego Konkursu Literackiego.

„˚YCIE”
˚ycie jest jak kobieta
Humorki swe zmienia
Raz jest w jasnym Êwietle
Raz w mroku cienia
Raz biegnie przed siebie
Raz w miejscu stanie
Zawróci ci w g∏owie
Jak muzyki granie
Czasami na wozie
Czasami pod wozem
Z bólem i cierpieniem
Jak ugodzone no˝em
Czasami radosne
Jak ptaszków çwierkanie
A czasem z∏oÊliwe
Jak muchy bzykanie
Przy ca∏ej zmiennoÊci
Fakt pewny podamy
Nie ma wi´kszej wartoÊci
Nad cud ˝ycia dany

„Witaj Maj, Trzeci Maj…”

Konkurs o zasi´gu ogólnopolskim zosta∏ zorganizowany przez Miejskà
i Powiatowà Bibliotek´ Publicznà
w Legionowie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
i Starosty Legionowskiego.
Jury w sk∏adzie: Leszek ˚uliƒski
– krytyk literacki, poeta, publicysta, felietonista, Hanna Niewiadomska – poetka i Ewa Sidowska – bibliotekarka,
przyzna∏o III miejsce, w kategorii poezja, Marysi Wysieƒskiej, uczennicy II klasy Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stani P.I.K.
s∏awowie Pierwszym.

Niezmiennie od 10 lat konkurs jest organizowany przez Szko∏´ Podstawowà
w Józefowie oraz Gminnà Komisj´
Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego Rady Gminy Niepor´t. Jak przysta∏o na jubileusz, wydarzenie to mia∏o bardzo uroczysty
charakter, o co zadba∏y organizatorki
konkursu – panie Jolanta Wojdalska
i Agnieszka Sysiak.
Uczestnikami konkursu byli wy∏onieni w etapie szkolnym uczniowie
klas IV – VI, po trzy osoby z ka˝dej
szko∏y w Gminie Niepor´t. W finale
mieli oni do rozwiàzania test, sk∏adajàcy si´ z 60 zadaƒ (45 opracowanych
wczeÊniej i 15 zadaƒ „niespodzianek”).
Z okazji odbywajàcego si´ konkursu do szko∏y przybyli goÊcie: Wójt
Gminy Niepor´t – S∏awomir Maciej
Mazur, Dyrektor Gminnego Zespo∏u
OÊwiaty – Henryka Galas, Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy – Marian Oszczyk, kierownik Dzia∏u
Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa

Tytuł Laureata zdobyli:
Mateusz Skierczyƒski – SP Józefów – 56 pkt.
Klaudia Komoniewska – SP Wólka Radzymiƒska – 56 pkt.
Michał Sobieski – SP Józefów – 56 pkt.
Julia Marzec – SP Białobrzegi – 55 pkt.
Julia Kostro – SP Wólka Radzymiƒska – 55 pkt.
Katarzyna Kopecka – SP Białobrzegi – 54 pkt.
Mariusz Markiewicz – SP Niepor´t – 53
pkt.(+ 6 w dogrywce)
Nagrody w konkursie plastycznym
dla klas 0 – III otrzymali:
1. Wiktoria Balcerzak – SP Józefów
2. Małgorzata Elmer – SP Józefów
3. Kinga Kalata – SP Wólka Radzymiƒska

– Dariusz Wróbel oraz leÊniczy – Gerard Hoja. Wszyscy zgromadzeni
mieli te˝ okazj´ obejrzeç program artystyczny pt. „JaÊ Âmiecialski” w wykonaniu uczniów klas IA i IC. Po tym
nastàpi∏ wyczekiwany z niecierpliwoÊcià moment og∏oszenia wyników
konkursu oraz wr´czenia nagród i dyplomów.
J.Wojdalska

F O T O R E L A C J A

Zespó∏
z filii GOK
w Wólce
Radzymiƒskiej

Zespó∏ wokalny Kàcik z filii GOK w Kàtach W´gierskich
Powitanie goÊci

Zespó∏ wokalno-taneczny z filii GOK w Wólce Radzymiƒskiej
Zwyci´zcy turnieju pi∏karskiego

U-RODZINY Sołtysa

Konkurs dla radnych i so∏tysów

Ania S∏omiƒska

Sekcja taneczna z filii GOK w Stanis∏awowie Drugim
Wiktoria Maƒk

Grupa baletowa z filii GOK w Kàtach W´gierskich

Zespó∏ Piena Voce z GOK

Zespó∏ wokalny Józefinki
Zespó∏ Diadem

Zespó∏ Avans
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27 kwietnia w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym Uczniowski Klub Sportowy D´bina zorganizował i przeprowadził eliminacje
do Mistrzostw Polski w minisiatkówce dziewczàt rocznik 2001 Kinder-Volley, dla najlepszych 21 dru˝yn z województwa mazowieckiego.

KINDER Volley w Stanisławowie Pierwszym
ko∏o 90 zawodniczek rozegra∏o 84 mecze. Naszà gmin´ reprezentowa∏y trzy dru˝yny sk∏adajàce si´ z uczennic ze
Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.
W wyniku emocjonujàcych rozgrywek, najlepsze miejsca zaj´∏y:
1 miejsce SP 220 Warszawa I
2 miejsce 13 Radom
3 miejsce LTS Legionovia Legionowo II
Po raz pierwszy w gminie Niepor´t
zosta∏ rozegrany turniej Kinder-Volley dla dziewczàt rocznik 2001
(V klasa szko∏y podstawowej), który zgromadzi∏ tak wiele dru˝yn
z województwa mazowieckiego. Na-

O

sze zawodniczki zebra∏y bezcenne
doÊwiadczenie w starciu z bardziej
ogranymi rówieÊniczkami. Turniej
zosta∏ zorganizowany dzi´ki Êrodkom finansowym otrzymany z Urz´du Gminy Niepor´t oraz od firmy
Lantmannen Axa Poland Sp. z o. o.
– W najbli˝szym czasie nasza reprezentacja w minisiatkówce dziewczàt
wyje˝d˝a na turniej do Radomia,
a 26 maja br. UKS D´bina ponownie b´dzie organizatorem turnieju
dla dziewczàt rocznika 2001 w ramach Matczynej Niedzieli – stwierdzi∏ Prezes UKS D´bina Dariusz
PieÊniak.
 UKS D´bina

W dniu 6 maja 2013 r. na boisku „Orlik” w Józefowie odbył si´
IX turniej piłki no˝nej o Puchar Wójta Gminy Niepor´t,
w którym uczestniczyły dru˝yny dziewczàt i chłopców.

DZIEWCZYNY z Izabelina
najlepsze w gminie

18 kwietnia w Hali PZSP
w Serocku odbył si´ Wojciechowy
Turniej Gimnazjalistek o Puchar
Burmistrza Serocka. W turnieju
udział brała reprezentacja
dziewczàt z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym.

NASZE SIATKARKI
z pucharem
Burmistrza Serocka
Dru˝yny zosta∏y podzielone na 2
grupy A i B. Nasze siatkarki w grupie B uzyska∏y nast´pujàce wyniki:

WYNIKI GRUPY B
Stanis∏awów Pierwszy – Stare Za∏ubice 2:0
Stanis∏awów Pierwszy – Dàbrówka 2:0
Stanis∏awów Pierwszy – Serock – 2:0

W meczu o 1 miejsce dziewcz´ta

z naszego gimnazjum pokona∏y rówieÊniczki z Nasielska 2:0.

KO¡COWA KLASYFIKACJA:
VII miejsce Stare Za∏ubice
VI miejsce Wola Kie∏piƒska
V miejsce Serock
IV miejsce Legionowo
III miejsce Dàbrówka
II miejsce Nasielsk
I miejsce Stanis∏awów Pierwszy

Gmin´ Niepor´t reprezentowa∏y:
Aleksandra Królikowska, Daria Jastrz´bska, Ada Gawroƒska, Aleksandra Krzywaƒska, Aleksandra Rasiƒska, Paulina Banaszek, Michalina
Jaszczur, Sandra Pisarek, Ilona Nagraba, Wiktoria Wardak, Aleksandra
Czy˝, Zuzanna Stala.
 Dariusz PieÊniak

W kwietniu na pływalni sportowej w Aquaparku Fala w Stanisławowie Pierwszym dwukrotnie odbyły si´
mistrzostwa w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. Zawody odbyły si´ w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzie˝y Szkolnej, a towarzyszyły im ogromne emocje.

Mistrzostwa w Aquaparku Fala

Zawody zorganizowane przez LKS
Rotavia przeprowadzono ze Êrodków
otrzymanych w ramach dotacji z Urz´du Gminy Niepor´t dotyczàcej realizacji zadaƒ w zakresie kultury fizycznej.
W turnieju uczestniczy∏y 4 dru˝yny
ch∏opców i 3 dziewczàt z klas IV-VI ze
szkó∏ podstawowych z Niepor´tu, Izabelina, Józefowa i Bia∏obrzegów.
Kluczowym momentem w rozgrywkach ch∏opców by∏ trzeci mecz, w którym Niepor´t, jak si´ póêniej okaza∏o
pokona∏ najgroêniejszego rywala
– dru˝yn´ z Izabelina.
W ostatnim meczu ch∏opcy z Niepor´tu remisujàc z Józefowem przypiecz´towali zwyci´stwo w turnieju.
Najlepszym strzelcem z 7 bramkami
na koncie zosta∏ Przemys∏aw Winiarski
ze Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.
Mi∏ym zaskoczeniem by∏ udzia∏
trzech dru˝yn dziewczàt, z których
bezkonkurencyjna okaza∏a si´ ekipa
za Szko∏y Podstawowej w Izabelinie.
Zdoby∏y komplet punktów i zaapliko-

6

wa∏y przeciwniczkom kilkanaÊcie goli nie tracàc ˝adnego. ¸upem bramkowym podzieli∏y si´: Maryla Karczmarczyk i Dominika Baƒska strzelajàc solidarnie po 5 bramek.

TABELA KO¡COWA – CH¸OPCY
Szko∏a
1. SP Niepor´t

Punkty Bramki Opiekun
7
10:4 Tomasz Zalewski
i Jan Tomczyk
2. SP Izabelin
6
11:7 Adam Pomaski
3. SP Józefów
2
5:11 Janina Lengiewicz
4. SP Bia∏obrzegi 1
5:9 Roman Madej

TABELA KO¡COWA – DZIEWCZ¢TA
Szko∏a
1. SP Izabelin
2. SP Józefów
3. SP Niepor´t

Punkty
6
3
0

Bramki
14:0
12:7
1:10

Ambicje, wola walki i zaanga˝owanie
sprawi∏y, ˝e zawody dostarczy∏y wiele emocji i na pewno nikt si´ nie nudzi∏. Zwyci´skie dru˝yny b´dà reprezentowa∏y Gmin´ Niepor´t w turnieju
powiatowym w ramach Mazowieckich
Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej.
 S.Pisarek

Jako pierwsze (12 kwietnia) odby∏y si´
Mistrzostwa Gminy Niepor´t i Powiatu Legionowskiego w Indywidualnym
i Sztafetowym p∏ywaniu Dziewczàt
i Ch∏opców Szkó∏ Podstawowych.
Wystartowa∏o 176 zawodników
z 11 szkó∏ podstawowych. Gmin´ Niepor´t reprezentowali uczniowie ze
szkó∏ w SP Bia∏obrzegach, Izabelinie,
Józefowie i Niepor´cie.
W p∏ywaniu indywidualnym rywalizowali uczniowie klas trzecich,
czwartych, piàtych i szóstych. Zawodnicy mieli do wyboru styl dowolny
i grzbietowy. M∏odsi uczestnicy, klasy trzecie i czwarte, p∏ywali na dystansie 25 m. Uczestnicy starsi, klasy piàte i szóste, mieli do pokonania 50 m.
W konkurencji sztafetowej stylem
dowolnym, której towarzyszy∏y najwi´ksze emocj´, m∏odzi p∏ywacy Êcigali si´ na dystansie 8 x 25 metrów.
Wyniki zawodów indywidualnych
zsumowano do rywalizacji dru˝ynowej.

WYNIKI MISTRZOSTWA GMINY NIEPOR¢T:
• dziewcz´ta:
I miejsce – SP Izabelin,
II miejsce – SP Józefów,
III miejsce – SP Niepor´t
• ch∏opcy:
I miejsce – SP Niepor´t,
II miejsce – SP Józefów,
III miejsce – SP Izabelin

MISTRZOSTWA POWIATU LEGIONOWSKIEGO:

Tak jak przy poprzednich Mistrzostwach wyniki zawodów indywidualnych zosta∏y zsumowane do rywalizacji dru˝ynowej, Zbiorcze wyniki,
przedstawiajà si´ nast´pujàco:

• dziewcz´ta:
I miejsce SP Jab∏onna (374,57),
II miejsce SP Izabelin (460,95),
III miejsce SP Józefów (462,53),
IV miejsce SP Chotomów (497,18),
V miejsce SP Niepor´t (498,69),
XI miejsce SP Bia∏obrzegi (592,42)
• ch∏opcy:
I miejsce SP Chotomów (497,18),
II miejsce SP Jab∏onna (374,57),
III miejsce SP Niepor´t (498,69),
IV miejsce SP 7 Legionowo (540,88),
V miejsce SP Józefów (462,53),
VI miejsce SP Izabelin (460,95),
XI miejsce SP Bia∏obrzegi (592,42).

• dziewcz´ta:
I miejsce – SP nr 1 Konstancin Jeziorna,
II miejsce – SP Jab∏onna,
III miejsce – SP nr 1 Zàbki
IV miejsce – SP nr 5 Nowy Dwór
Mazowiecki,
• ch∏opcy:
I miejsce – ZSP Józefos∏aw, II miejsce
– SP nr 2 Zàbki,
III miejsce – SP Chotomów.

S´dzià G∏ównym zawodów by∏ nauczyciel SP Bia∏obrzegi – Roman
Madej.
Na zakoƒczenie zawodów Wójt
Gminy Niepor´t Maciej Mazur oraz
Wicestarosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel wr´czyli zwyci´zcom puchary i dyplomy.
W Mistrzostwach Mi´dzypowiatowych – Pó∏fina∏ach Województwa
Mazowieckiego w p∏ywaniu dru˝ynowym sztafetowym i indywidualnym
udzia∏ wzi´∏o siedem szkó∏ podstawowych z powiatu piaseczyƒskiego, legionowskiego, wo∏omiƒskiego i nowodworskiego. Ka˝da z dru˝yn wystawi∏a po 8 zawodników.

Zwyci´zcy otrzymali z ràk Dyrektora OÊrodka Sportu i Rekreacji Gminy
Niepor´t Andrzeja Kuli puchary i dyplomy. Fundatorem nagród by∏o Starostwo Powiatowe w Legionowie. S´dzià g∏ównym zawodów by∏ Roman
Madej – przewodniczàcy Gminnego
Szkolnego Zwiàzku Sportowego
w Niepor´cie, na co dzieƒ nauczyciel
wychowania fizycznego i instruktor
p∏ywania.
Obsad´ s´dziowskà stanowili ratownicy Legionowskiego WOPR i instruktorzy p∏ywania, sekretarzem zawodów by∏ Marek Mróz.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy.
 Radek Âwiàtkowski

WYNIKI

E D U K A C J A

19 kwietnia szalonà
dyskotekà z atrakcjami
uczniowie i rodzice
po˝egnali sal´
gimnastycznà
przy Szkole
Podstawowej
im. B. Tokaja
w Niepor´cie, która
przeznaczona została
do rozbiórki.
mpreza dla ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci zorganizowana zosta∏a
dzi´ki dyrektor szko∏y, pani Edycie KuÊ i niezwykle pr´˝nie dzia∏ajàcej Radzie Rodziców. To w∏aÊnie
jej cz∏onkowie zadbali o to, by ca∏a
spo∏ecznoÊç lokalna z pompà po˝egna∏a starà sal´. Przygotowania
do ostatniej w tym budynku imprezy ruszy∏y pe∏nà parà ju˝ kilka dni
wczeÊniej. Dzieciaki z ogromnà radoÊcià przygotowa∏y dekoracj´, jakiej z pewnoÊcià pozazdroÊciç mogà im wszyscy inni uczniowie
– za zgodà pani dyrektor ozdobili
Êciany kolorowym graffiti, czym
stworzyli wyjàtkowy i zupe∏nie niecodzienny wystrój. Po wykonaniu
tak imponujàcej dekoracji, wszyscy
z niecierpliwoÊcià wyczekiwali piàtkowego wieczoru, obmyÊlajàc ju˝
tylko w∏asne kreacje na t´ wyjàtkowà zabaw´.

I

PO˚EGNANIE sali
gimnastycznej w Niepor´cie
Jeszcze przed jej rozpocz´ciem,
a tak˝e w trakcie tanecznego szaleƒstwa, mo˝na by∏o przejÊç drobnà metamorfoz´, z czego ch´tnie korzysta∏y dziewcz´ta – te najm∏odsze, ale
i te troch´ starsze. Profesjonalne fryzjerki, panie: Edyta Eisenmann
i Hanna Karolewska, czarowa∏y
na g∏owach cuda – plot∏y warkoczy-

ki, upina∏y kucyki, zwija∏y Êlimaczki i koczki, natomiast olÊniewajàce
makija˝e wieczorowe wykonywa∏a
ch´tnym damom kosmetyczka, pani
Ewelina Fiedorowicz. Kto zapomnia∏ o b∏yszczàcych dodatkach
do stroju, móg∏ dopasowaç sobie bi˝uteri´ przy stoisku z koralikami,
a potem, ju˝ w pe∏nej krasie, mo˝na

by∏o b∏yszczeç na parkiecie przy goràcych rytmach granych przez specjalnie na t´ okazj´ zaproszonego
DJ-a. A na rozgrzanych do czerwonoÊci deskach by∏o t∏oczno! Zaraz
po wyst´pach finalistów wiosennego
konkursu MASZ TALENT, którymi
opiekowa∏a si´ pani Monika Kamiƒska, roztaƒczyli si´ wszyscy – mali

i wi´ksi, m∏odsi i starsi, nauczyciele i rodzice. Cieszymy si´, ˝e tak˝e
Ci, którzy zaj´ci byli obs∏ugà stoisk,
znaleêli czas i troch´ energii, by
choç na chwil´ do∏àczyç do tanecznego korowodu.
Warto wspomnieç, ˝e organizatorzy zadbali równie˝ o tych, którzy
trafili na parkiet prosto z pracy. Dla
zg∏odnia∏ych goÊci firma ABAKA,
która na co dzieƒ podaje obiady
w sto∏ówce szkolnej, przygotowa∏a
smaczne potrawy i ciasta, a dla najm∏odszych ∏asuchów wat´ cukrowà
serwowali paƒstwo: Magdalena Bulge i Micha∏ ˚o∏nierowicz. Mo˝na
by∏o tak˝e spróbowaç swego szcz´Êcia bioràc udzia∏ w loterii fantowej,
która prowadzona by∏a przez paƒstwa Ann´ i Tomasza Kose∏ów oraz
panie Katarzyn´ Poznaƒskà i Wiktori´ Ka∏u˝nà oraz obejrzeç doÊwiadczenia przygotowane i przeprowadzane przez uczniów klasy 4
a pod okiem nauczycielki przyrody,
pani Aliny Zalewskiej.
Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej w Niepor´cie w tym
roku mia∏aby 30 lat.
14 paêdziernika 1983 roku jej podwoje otwiera∏a ówczesna dyrektor,
pani Irena Wieczorek. Przez trzy dekady s∏u˝y∏a mieszkaƒcom Niepor´tu. W roku jubileuszu ˝egnamy jà
z tym wi´kszym ˝alem, jednak cieszymy si´, ˝e ju˝ niebawem b´dziemy mogli z radoÊcià powitaç jej nast´pczyni´. Obiecujemy, ˝e powitamy jà równie wspania∏à zabawà!
Do zobaczenia w nowej sali!
 Iwona Kopka
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Âladami historii

Mieczys∏aw Kazbieruk w czasie rozmowy z autorem w czerwcu 2011 roku
(fot. autora)

Stra˝nik wodny w s∏u˝bowej czapce na Rybakach w Zegrzu Po∏udniowym lata trzydzieste
(zdj´cie ze zbiorów Ryszarda Grzybowskiego)

Moje wspomnienia
z Zegrza Południowego
– Mieczysław Kazbieruk
Prowadzàc poszukiwania informacji o katastrofie polskiego bombowca
PZL P-37 „ŁoÊ” w czerwcu 1939 roku pod Zegrzem, dotarłem do mieszkaƒca
Zegrza Południowego p. Mieczysława Kazbieruka, który był Êwiadkiem tego
wydarzenia. Jego tata Henryk Kazbieruk był stra˝nikiem wodnym i z rodzinà
mieszkał nad brzegiem Narwi po stronie Zegrza Północnego.
rzypomn´ kilka epizodów zapami´tanych przez p. Mieczys∏awa
dotyczàcych upadku samolotu.
Samego zderzenia samolotu z ziemià
mój rozmówca nie zapami´ta∏, ale ju˝
moment póêniej gdy wybieg∏ z domu
zobaczy∏ lotnika na spadochronie opadajàcego w kierunku rzeki Narwi. Widzia∏a to równie˝ jego mama Czes∏awa Kazbieruk, która nad wodà przygotowywa∏a zan´ty dla w´dkarzy.
Spadajàcy cz∏owiek g∏oÊno krzycza∏
„Ratunku! Pomocy!”. Byç mo˝e ten
krzyk by∏ spowodowany faktem znoszenia spadochroniarza w kierunku
rzeki i obawy utopienia si´. Na szcz´Êcie krzyk us∏ysza∏ równie˝ kolega
p. Mieczys∏awa Czes∏aw Duma∏a, który mieszka∏ w Zegrzu Po∏udniowym
i pop∏ynà∏ w´dkarskà ∏ódkà na ratunek
rozbitkowi. Lotnik zosta∏ uratowany
i przekazany polskim ˝o∏nierzom
w Zegrzu Po∏udniowym. W katastrofie samolotu by∏y ofiary, gdy˝ pali∏y
si´ na tym miejscu póêniej znicze. Pan
Mieczys∏aw wspomina∏, ˝e przed wojnà by∏ w domu pies – buldog i koza,
która strasznie wszystkich gania∏a.
Gdy koledzy dokuczali mu to po
powrocie do domu ze szko∏y w Ze-

P
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grzu Pó∏nocnym wyprowadza∏ na drog´ trzymajàc na postronku w jednej
r´ce psa, a w drugiej koz´ i ona goni∏a jego kolegów bardziej ni˝ pies.
Na czas dzia∏aƒ wojennych w 1939
roku rodzina Kazbieruków przenios∏a
si´ do rodziny w Zegrzu Po∏udniowym, gdy˝ teren przy mostach by∏
bombardowany. W dniu 7 wrzeÊnia 1939 roku wycofujàce si´ polskie
oddzia∏y wysadzi∏y most drogowy
w Zegrzu odcinajàc przepraw´ przez
Narew, celem zatrzymania wojsk niemieckich nacierajàcych z Prus
Wschodnich. Niemcy bardzo szybko
przystàpili do budowy tymczasowego
mostu drogowego w Zegrzu obsadzajàc jego przyczó∏ki posterunkami wartowniczymi. Pan Mieczys∏aw cz´sto
chodzi∏ z kolegami na okonie i liny
w rejon mostu, gdzie by∏y dobre brania ryb. Pami´ta, ˝e niemiecki wartownik wcale ich nie przegania∏, ale
z nasypu mostu pokazywa∏ miejsca
gdzie najlepiej ∏owiç ryby. Na Narwi
okupant ustanowi∏ granic´ pomi´dzy III Rzeszà a Generalnym Gubernatorstwem, której pilnowali uzbrojeni stra˝nicy. W czasie jednej z wypraw szmuglerskich zosta∏ przez nich

zastrzelony kolega p. Mieczys∏awa
Gienek Chmielewski. Pan Mieczys∏aw chodzi∏ do szko∏y powszechnej
prowadzonej przez p. Fridricha. Latem p. Koz∏owska prowadzi∏a w szkole letnià ochronk´ dla dzieci. Mój rozmówca z kolegami chodzi∏ te˝ na ramp´ kolejowà w poszukiwaniu w´gla,
a raz w wagonie natrafi∏ na sk∏ad talerzy, które zawsze przydawa∏y si´
w domu. Dzia∏a∏a gospoda, tartak, zak∏ad fotograficzny p. Lachowicza.
Przy moÊcie po lewej stronie sta∏ dom
p. Sawickiego. Naprzeciwko po drugiej stronie zabudowania p. Mirasia
obok dzia∏ajàcej piekarni p. Witkowskiego. By∏ posterunek policji granatowej do którego cz´sto przyje˝d˝a∏a
niemiecka ˝andarmeria. Z tymi wizytami ∏àczy si´ jak wspomina∏ p. Kazbieruk pewna historia z posiadanà
przez nich kozà. Otó˝ pewnego dnia
dwóch uzbrojonych niemieckich ˝andarmów wybra∏o si´ na patrol w kierunku Rybak. Szli drogà, gdy niespodziewanie koza Kazbieruków opuÊci∏a podwórko i ruszy∏a Êladem idàcych
Niemców. Dalej wypadki potoczy∏y
si´ ju˝ bardzo szybko, oto jeden
z ˝andarmów zosta∏ przez koz´ tak

Niemiecki posterunek wartowniczy na przyczó∏ku mostu drogowego w Zegrzu
Po∏udniowym obok widoczny zniszczony polski most drogowy
(fot. Internet)

niespodziewanie silnie trykni´ty, ˝e
si´ przewróci∏. ˚andarm czerwony ze
z∏oÊci chcia∏ koz´ natychmiast zastrzeliç, ale powstrzyma∏ go jego kolega zataczajàc si´ ze Êmiechu. Kozie
darowano ˝ycie i wobec w∏aÊcicieli
te˝ nie wyciàgano konsekwencji.
Od tamtego zdarzenia jednak koz´
bardziej pilnowano. W Zegrzu cz´sto
by∏y widziane kolumny jeƒców rosyjskich i w∏oskich. W 1944 roku rejon
mostu drogowego w Zegrzu Niemcy
obsadzili stanowiskami artylerii przeciwlotniczej. Mieszkaƒcy Zegrza byli zabierani do kopania okopów
i umocnieƒ – nadchodzi∏ od wschodu
front i s∏ychaç by∏o wieczorami kanonad´ artylerii. Pan Mieczys∏aw zapami´ta∏, ˝e ko∏o skrzy˝owania dróg
do rowu zjecha∏ niemiecki czo∏g. Rodzina Kazbieruków zosta∏ wysiedlona
z Zegrza do Ka∏uszyna i dalej przez
Wis∏´ do Radzikowa ko∏o B∏onia
i tam zasta∏o ich wkroczenie oddzia∏ów Armii Czerwonej. Zebrawszy dobytek na dwukó∏k´ powrócili zimà 1945 roku przez zamarzni´ta Wis∏´ do Zegrza Po∏udniowego. Nastàpi∏
czas odbudowy ze zniszczeƒ wojennych. Po wysadzeniu przez Niemców

w 1944 roku mostu drogowego w Zegrzu na rzece p∏ywa∏o du˝o belek
z konstrukcji mostu. Tata p. Mieczys∏awa belki te wykorzysta∏ do odbudowy domu na Rybakach, a cz´Êç desek pochodzi∏a ze zniszczonych koszar. Drewniane belki z mostu by∏y
tak smolne i nasàczone ˝ywicà, ˝e
ci´˝ko by∏o w nich coÊ wywierciç lub
wbiç gwoêdzie. I tak min´∏a nam godzina wspomnieƒ za które serdecznie
dzi´kuj´
mojemu
rozmówcy.
Przy okazji tego artyku∏u pragn´ zasygnalizowaç Czytelnikom pomys∏
naszego Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego na zbieranie i cyfrowe zachowanie archiwum zdj´ç
dokumentujàcych wydarzenia historyczne i nie tylko na terenie naszej
gminy i okolic. W czasie rozmów
z mieszkaƒcami cz´sto pokazujà posiadane zdj´cia, które mo˝na udost´pniç szerszej publicznoÊci np. w formie
wystawy na koniec danego roku.
O szczegó∏ach tej inicjatywy w nast´pnych wydaniach „WieÊci Niepor´ckich”.
 Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne

