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– zasi∏ek piel´gnacyjny, Êwiadczenie
piel´gnacyjne, zasi∏ek opiekuƒczy
– czym si´ ró˝nià i komu przys∏ugujà?
– STRONA 3
•••••••••••••••••••••••••••••••
8 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy
so∏ectwa Gminy Niepor´t. Zapraszamy
do zapoznania si´ z so∏ectwem Beniaminów
– STRONA 4

Od 20 wrzeÊnia 2013 roku SP ZOZ Niepor´t funkcjonuje w nowej formie
organizacyjno-prawnej. Powstała w wyniku przekształcenia SP ZOZ w Niepor´cie Spółka
Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o. o., realizuje dotychczasowe zadania oÊrodka zdrowia,
przy mo˝liwoÊci dalszego rozwoju i zwi´kszenia zakresu usług wraz z podnoszeniem poziomu
ich Êwiadczenia.

CENTRUM Medyczne Niepor´t
miana formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego zwiàzana by∏a z uwarunkowaniami prawnymi sektora medycznego, wynikajàcymi ze zmian
obowiàzujàcych przepisów. Dzi´ki
tym zmianom mo˝liwe b´dzie wprowadzenie rozwiàzaƒ, u∏atwiajàcych
funkcjonowanie Centrum Medycznego (CM) w konkurencyjnych warunkach rynkowych. Do osiàgniecia
tego celu niezb´dne jest równie˝ poprawienie warunków lokalowych
jednostki. Gmina przystàpi∏a ju˝
wczeÊniej do modernizacji budynku
SP ZOZ. Zosta∏a wykonana adaptacja pomieszczeƒ na I pi´trze, do których przeniesiona zostanie administracja CM. W odzyskanych lokalach na parterze budynku mieÊciç si´
b´dà nowe gabinety lekarskie. Wybudowany zosta∏ ∏àcznik, u∏atwiajàcy przejÊcie z cz´Êci g∏ównej do cz´Êci rehabilitacyjnej. Jeszcze w tym
roku rozpocznà si´ prace zwiàzane
z termomodernizacjà budynku, któ-
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ra nie tylko poprawi stan techniczny
budynku, obni˝y koszty utrzymania
obiektu, ale tak˝e wp∏ynie na popraw´ jego wizerunku.
W 2014 roku planowany jest kolejny etap modernizacji. Powi´kszona zostanie cz´Êç rehabilitacyjna,
dzi´ki adaptacji pustego pomieszczenia po dawnej kot∏owni, co pozwoli na rozwini´cie us∏ug rehabilitacyjnych.
Ca∏y obiekt zostanie dostosowany
do standardów obowiàzujàcych
w placówkach medycznych. Po modernizacji wszystkich pomieszczeƒ
zwi´kszy si´ liczba gabinetów lekarskich. Cz´Êç obiektu, przeznaczona do przyjmowania dzieci chorych,
zostanie wydzielona i b´dzie mia∏a
osobne wejÊcie z zewnàtrz. Przewidywany koszt prac modernizacyjnych to ok. 800 tys. z∏otych.
W momencie rozpocz´cia funkcjonowania „oÊrodka zdrowia” w nowej
formie organizacyjno-prawnej pragniemy wdro˝yç zmiany, majàce
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na celu jak najszersze i najlepsze
spe∏nienie oczekiwaƒ mieszkaƒców
Gminy Niepor´t, co do Êwiadczonej
przez nowy podmiot opieki medycznej.
W tym celu pragniemy wykorzystaç Paƒstwa opinie i uwagi o dotychczasowym funkcjonowaniu placówki. Przygotowana zosta∏a anonimowa ankieta, zawierajàca pytania
dotyczàce jakoÊci i dost´pnoÊci oferowanych Êwiadczeƒ oraz poziomu
obs∏ugi mieszkaƒców. Prosimy
w niej równie˝ o podanie propozycji nowych us∏ug, które placówka
powinna rozwijaç, by spe∏niç Paƒstwa oczekiwania.
Ankieta zosta∏a do∏àczona do aktualnego numeru „WieÊci Niepor´ckich”, jest równie˝ dost´pna w Urz´dzie Gminy Niepor´t oraz w Centrum
Medycznym
Niepor´t.
Wype∏nionà ankiet´ prosimy z∏o˝yç
w terminie do 29 listopada 2013 roku, w nast´pujàcy sposób: do urny
w holu Urz´du Gminy Niepor´t;
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do urny w holu Centrum Medycznego Niepor´t; przes∏aç pocztà na adres Urz´du Gminy Niepor´t, plac
WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t; przes∏aç pocztà na adres Centrum Medycznego Niepor´t, ul. PodleÊna 4, 05-126 Niepor´t.
Od dnia 21 paêdziernika mo˝liwe
b´dzie wype∏nienie ankiety na stro-

nach www.spzoz.nieporet.pl oraz
www.nieporet.pl, równie˝ w terminie do 29 listopada 2013 roku.
Ë Beata Wilk
Komentarz Mariusza Szuberta
Prezesa Zarzàdu Centrum
Medyczne Niepor´t sp. z o.o.
znajdziecie Paƒstwo na str. 2

Nowo wybudowany ∏àcznik

str.
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ZAPROSZENIE na obchody
95. Rocznicy Odzyskania
NiepodległoÊci

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

•

tel. (22) 767 04 00

•

str.
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BUDOWA SONATY ZAKO¡CZONA

GMINNE INWESTYCJE

Zakoƒczona zosta∏a
budowa ulicy Sonaty
w Stanis∏awowie
Pierwszym.

PRZETARGI
Rozstrzygni´te zosta∏y zamówienia publiczne na:
• budow´ kanalizacji sanitarnej
na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia.
W ramach tego etapu zadania wybudowanych zostanie 6,5 km kanalizacji grawitacyjnej i t∏ocznej
oraz 4 pompownie Êcieków.
Wykonawca – konsorcjum firm:
PRI KNAUBER Sp. z o.o. Sp. k,
Legionowo, PPI CHROBOK S.
A., Bojszowy, Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gaz Stanis∏aw Knauber
Legionowo.
Termin
wykonania
umowy
– do dnia 29 maja 2015 roku.
Kosz tego etapu – 8 594 261,49 z∏.
Inwestycja realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wspó∏finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
i stanowi dokoƒczenie budowy
ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyƒskiego. Dofinansowanie wyniesie 81% poniesionych kosztów.
• wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Polnej w Aleksandrowie
(II etap).
Wykonawcà zosta∏a firma „CzystoÊç” z Wo∏omina.
Koszt inwestycji – 59 tys. z∏otych.
Termin wykonania – do 30 listopada 2013 roku;
• budow´ chodnika wzd∏u˝ ulicy
Jana Kazimierza w Rembelszczyênie.
Chodnik po∏o˝ony zostanie
po obydwu stronach ulicy, na odcinku 238 m po stronie wschodniej
i 173 m po stronie zachodniej,
od ronda do ulicy Polnej.
Wykonawca zosta∏a firma Roboty
Ziemno-Budowlane z Legionowa.
Koszt inwestycji – 159 tys. z∏otych.

Po∏o˝ona mi´dzy ulicà Koncertowà
i Jana Kazimierza stanowi teraz
dogodny dojazd do Aquaparku
Fala.
Na odcinku 219 metrów ciàgu pieszo-jezdnego po∏o˝ono nawierzchni´
z kostki betonowej wraz z wjazdami
do posesji. Prace wykona∏a firma
TOMBUD z Wieliszewa za kwot´ 136 tys. z∏otych.
Ë BW

Termin wykonania – do 30 listopada 2013 roku;
• budow´ oÊwietlenia ulicy S∏onecznej.
31 s∏upów oÊwietleniowych zostanie zamontowanych wzd∏u˝ nowo
wybudowanego chodnika od ulicy
T´czowej do granicy z gminà Bia∏o∏´ka. 31 s∏upów oÊwietleniowych
zostanie zamontowanych w terminie do 28 listopada 2013 roku;
• przebudow´ ulicy rodziny Kaliƒskich w Józefowie.
Powstanie nawierzchnia z kostki
na odcinku z 200 m, przebudowany zostanie przepust na rowie melioracyjnym i dojazd do niego.
Wykonawcà zosta∏a firma „PARTNER” z Chotomowa.
Koszt inwestycji – 161,5 tys. z∏otych.
Termin realizacji – do 30 listopada 2013 roku;
• przebudow´ – utwardzenie ulicy
Zacisznej w Woli Aleksandra.
Ulica utwardzona zostanie kruszywem na odcinku 250 metrów.
Koszt inwestycji to 43,5 tys. z∏otych.
Termin wykonania – do 15 listopada 2013 roku.
• termomodernizacj´ budynku
Centrum Medycznego Niepor´t.
Wykonane zostanà: ocieplenie budynku styropianem, po∏o˝enie
struktury, wymiana parapetów, obróbki blacharskie, wymiana cz´Êci
okien i drzwi do kot∏owni, pochylnia dla osób niepe∏nosprawnych.
Do przetargu zg∏osi∏o si´ 11 oferentów.
Wykonawcà zosta∏a firma FHUDomaƒski z ¸ukowa.
Koszt inwestycji – 84,1 tys. z∏otych.
Termin realizacji – do 30 maja 2014 roku.
Ë BW

BOISKO W ZEGRZU POŁUDNIOWYM PO MODERNIZACJI
Dobiegajà koƒca prace
przy modernizacji
boiska na osiedlu
w Zegrzu
Po∏udniowym.
P∏yt´ asfaltowà zastàpi∏a nawierzchnia poliuretanowa z wytyczonym
boiskiem do gry w siatkówk´. Plac
ma wymiary 20 m x 15 m. Zamontowane zostanie wyposa˝enie do pi∏ki siatkowej i koszykówki. W najbli˝szym czasie postawione zostanà
nowe pi∏kochwyty. Teren wokó∏
boiska zostanie uporzàdkowany
i obsiany trawà. Koszt modernizacji
wyniesie 130 tys. z∏otych. Ë BW

BUDOWA PLACU ZABAW W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
Plac zabaw, dofinansowany ze Êrodków unijnych, powstanie na dzia∏ce w Stanis∏awowie
Pierwszym. Jest to teren, na którym odbywa si´ festyn Âwi´to Ziemniaka. Od przysz∏ego
roku plac zabaw b´dzie dodatkowà atrakcjà dla dzieci podczas Êwi´ta, a ju˝ w tym roku
codziennym miejscem do zabawy.
Inwestycja realizowana jest jako
cz´Êç zadania „Budowa placu zabaw
wraz z chodnikiem wzd∏u˝ ulicy S∏onecznej, stanowiàcym dojÊcie
do miejsca wypoczynkowego”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony Rozwój
Sektora Rybo∏ówstwa i Nabrze˝nych Obszarów Rybackich 20072013. Umowa o dofinansowanie

w wysokoÊci 85% kosztów podpisana zosta∏a z Marsza∏kiem Województwa Mazowieckiego w lipcu.
Koszt realizacji placu zabaw to przesz∏o 82 tys. z∏otych, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 57,1 tys. z∏otych.
Po przeprowadzeniu przetargu,
wy∏oniono wykonawc´ budowy placu, firm´ „SUN+” z Gruszczyna.

Na piaskowej nawierzchni zamontowane zostanà m. in.: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, kiwak motocykl, huÊtawka wahad∏owa podwójna, huÊtawka wa˝ka. Zamontowane
zostanà 4 ∏awki i kosze na Êmieci.
Teren placu zostanie ogrodzony
i oÊwietlony, a wszystko w terminie
do po∏owy listopada.
Ë BW

CENTRUM MEDYCZNE NIEPOR¢T

Szanowni Paƒstwo,

CHODNIK NA UL. SŁONECZNEJ
Dobiegajà koƒca prace przy budowie chodnika wzd∏u˝ ulicy
S∏onecznej w Stanis∏awowie Pierwszym.
Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej usytuowany zosta∏ po lewej
stronie, idàc w stron´ Warszawy.
Wykonawcà prac jest firma ZARBUD z miejscowoÊci O∏daki Stefanowo. Ich koszt to 362 tys. z∏otych.

2

Chodnik przy ruchliwej ulicy S∏onecznej zapewni bezpieczeƒstwo
przede wszystkim najm∏odszym
uczestnikom ruchu drogowego.
Ë BW

przekszta∏cenie SP ZOZ w Centrum
Medyczne Niepor´t Sp. z o.o. stworzy∏o mo˝liwoÊç wielu zmian organizacyjnych, skutkujàcych poprawà poziomu
us∏ug medycznych oraz pojawieniem si´
us∏ug Êwiadczonych poza kontraktem podpisanym z NFZ,
a dotychczas niedost´pnych w naszej przychodni.
Nowa placówka, chcàc byç podmiotem konkurencyjnym
na rynku us∏ug medycznych, musi dostosowaç si´ do jego wymagaƒ, musi dà˝yç do podwy˝szania jakoÊci swoich us∏ug i ciàg∏ego ich monitorowania, poszerzenia
oferty Êwiadczeƒ medycznych oraz poprawy dost´pnoÊci obecnie oferowanych. Stworzenie takiej oferty
us∏ug medycznych, która zaspokoi oczekiwania i potrzeby pacjentów w jednostce bardziej przyjaznej pacjentowi, zmodernizowanej i doposa˝onej w nowoczesny
sprz´t medyczny, jest kluczem do sukcesu jednostki.
OczywiÊcie, samo przekszta∏cenie to jedynie akt prawny, natomiast podnoszenie jakoÊci to proces d∏ugotrwa∏y, wymagajàcy wielu zmian i podejmowania trudnych
i odpowiedzialnych decyzji.
Pragniemy komunikowaç si´ z pacjentami, zapoznaç si´
z ich opiniami na temat oferowanych przez naszà placówk´ us∏ug medycznych. Chcemy poznaç ich zdanie na temat warunków, jakoÊci, dost´pnoÊci udzielanych Êwiadczeƒ medycznych, tak aby uwzgl´dniç wszystkie opinie

w planach dalszego funkcjonowania i rozwoju placówki. Stàd pomys∏ dotyczàcy przygotowania ankiety adresowanej do wszystkich pacjentów, korzystajàcych z us∏ug
placówki. Paƒstwa opinie i propozycje pozwolà wspó∏tworzyç nowy wizerunek placówki, dla której zapewnienie wysokiego komfortu swoim Pacjentom oraz najwy˝szej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug jest g∏ównym celem.
Ankieta b´dzie dost´pna w Centrum Medycznym Niepor´t, ul. PodleÊna 4 oraz w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
pl. WolnoÊci 1. Od 21 paêdziernika, w wersji elektronicznej, b´dzie równie˝ dost´pna na stronach
internetowych: http://www.spzoz.nieporet.pl/ oraz
www.nieporet.pl. Prosimy o wype∏nienie ankiety w terminie do 29 listopada 2013 roku.
Z powa˝aniem
Mariusz Szubert
Prezes Zarzàdu
Centrum Medyczne Niepor´t sp. z o.o.
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POMOC SPOŁECZNA – poradnik

Zasiłek piel´gnacyjny, Êwiadczenie piel´gnacyjne, specjalny zasiłek opiekuƒczy, czym si´
ró˝nià i komu przysługujà?
stawa z dnia 28 listopada 2003 roku o Êwiadczeniach rodzinnych okreÊla warunki nabywania prawa do wy˝ej
wymienionych Êwiadczeƒ, z pozoru
o podobnym nazewnictwie, ale ró˝nych i przys∏ugujàcym ró˝nym osobom. OkreÊla si´ je jednym mianem
Êwiadczenia opiekuƒcze:
• Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏uguje niepe∏nosprawnemu dziecku;
osobie niepe∏nosprawnej powy˝ej 16
roku, je˝eli legitymuje si´ orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci; je˝eli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a przed 21
rokiem ˝ycia; osobie po ukoƒczeniu 75 lat.
Zasi∏ek piel´gnacyjny wyp∏aca stosowny organ gminy tylko wtedy je˝eli nie wyp∏aca go ZUS lub
KRUS.
Specjalny zasi∏ek opiekuƒczy,
przys∏uguje osobom zobowiàzanym
do alimentacji zgodnie z przepisami
Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego,
które rezygnujà z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w zwiàzku
z koniecznoÊcià opieki nad cz∏on-

ODPADY – OGŁOSZENIA

Niepor´cka taksówka ma dwa
miejsca postojowe: Plac WolnoÊci 1 (parking obok banku)
oraz osiedle G∏ogi – Rynek 1a.
Dojazd do klienta jest bezp∏atny, cena za kilometr wynosi 2 z∏. Przekroczenie granicy
Gminy Niepor´t oznacza w∏àczenie taryfy powrotnej, czyli
cena za kilometr wzrasta dwa
razy. Dojazd taksówki do klienta (w obr´bie gminy) nie zajmuje wi´cej ni˝ 5-10 minut.
tel. 537 841 961
dom. 22 772 47 91

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa
Wólka Radzymiƒska – od po∏udniowej granicy wsi do terenów
w rejonie linii kolejowej, w gminie Niepor´t”

U

NIEPOR¢CKA
taksówka
wznawia kursy

OGŁOSZENIA

kiem rodziny legitymujàcym si´
znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci lub ograniczonà mo˝liwoÊcià
samodzielnej egzystencji.
Specjalny zasi∏ek opiekuƒczy
przys∏uguje je˝eli ∏àczny dochód
rodziny sprawujàcej opiek´ oraz dochód osoby niepe∏nosprawnej nie
przekracza kwoty 623,00 z∏ netto.
Specjalny zasi∏ek opiekuƒczy wyp∏acany jest w kwocie 520, 00 z∏ netto.
Osobom uprawnionym do Êwiadczeƒ op∏acane sà sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne.
• Âwiadczenie piel´gnacyjne, przys∏uguje opiekunom (najcz´Êciej rodzicom) rezygnujàcym z zatrudnie-

nia w celu sprawowania bezpoÊredniej opieki nad osobami do 18 roku
˝ycia, legitymujàcymi si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci ze wskazaniem do sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej
opieki, w zwiàzku z ograniczonà
mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji.
Âwiadczenie wyp∏aca si´ w wysokoÊci 620,00 z∏ netto miesi´cznie.
Przy Êwiadczeniu piel´gnacyjnym,
osobom je pobierajàcym op∏aca si´
sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne.
W Gminie Niepor´t wszystkie wymienione Êwiadczenia przyznaje i wyp∏aca OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
Ë A. Radlak, GOPS Niepor´t

WYMIANA dowodów
osobistych
Przypominamy Paƒstwu, ˝e
dowody osobiste wydawane
sà na 10 lat, w zwiàzku z tym
w 2013 roku tracà wa˝noÊç
dowody osobiste wydane
w 2003 roku.
Prosimy Paƒstwa o sprawdzenie,
kiedy zosta∏ wystawiony Paƒstwa
dowód osobisty (data wystawienia
i wa˝noÊci podana jest w dokumencie) i zach´camy do wczeÊniejszego
sk∏adania wniosku, ze wzgl´du
na miesi´czny termin oczekiwania
na dowód osobisty.
Osoby, które w 2001 roku mia∏y
ukoƒczone 65 lat, dowód osobisty
majà wydane na czas nieoznaczony.

W nawiàzaniu do informacji, która ukaza∏a si´ w „WieÊciach Niepor´ckich” nr 114, dotyczàcej
obowiàzku podpisywania indywidualnych umów przez przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà informujemy, ˝e
Stra˝ Gminna przeprowadzaç b´dzie kontrole dotyczàce zawierania ww. umów.
Przypominamy równie˝, ˝e zbli˝a
si´ kolejny termin wnoszenia op∏at
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwarta∏, który
up∏ywa 15 listopada 2013 r.
Na druku wp∏aty prosimy wpisaç
imi´ i nazwisko osoby, której do-

tyczy p∏atnoÊç, natomiast w tytule p∏atnoÊci: OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
oraz okres za jaki dokonujemy
op∏aty np. IV kwarta∏ 2013 r., paêdziernik 2013 r., listopad 2013 r.
itp. (dotyczy rat miesi´cznych
– nale˝y pami´taç o terminach
p∏atnoÊci zgodnie z kwartalnymi
okresami rozliczeniowymi).
Ponadto przypominamy, ˝e Gmina
ma obowiàzek odzyskiwania zaleg∏oÊci z tytu∏u opóênionych lub
niezrealizowanych op∏at, w∏àcznie
z ich egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647, z póên. zm.) oraz uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t Nr
XXV/39/2012 z dnia 10.05.2012 r
zawiadamiam o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru
so∏ectwa Wólka Radzymiƒska–
od po∏udniowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej,
w gminie Niepor´t”, wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko,
w dniach od 28.10.2013 r.
do 28.11.2013 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dzia∏ Zagospodarowania Przestrzennego (pok.
nr 8) w godzinach od 9.00 do 15.00,
w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi
w projekcie planu miejscowego
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu
20.11.2013 r. w sali konferencyjnej
Urz´du Gminy o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia
przyj´te w projekcie planu miej-

scowego, mo˝e wnieÊç uwagi.
Uwagi nale˝y sk∏adaç na piÊmie
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu
oraz oznaczenia nieruchomoÊci,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.12.2013 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi
wniesione w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym
przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 262) lub opatrzone
podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 235) lub za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa
Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kana∏u ˚eraƒskiego,
w gminie Niepor´t”
Dowód osobisty wydawany jest
bezp∏atnie. Do wniosku za∏àcza si´
dwie aktualne fotografie, akt stanu
cywilnego, je˝eli stan cywilny uleg∏
zmianie od chwili otrzymania poprzedniego dowodu osobistego.
Wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie
w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏
Spraw Obywatelskich i USC pok. 4.
Ë M.Gajda

UWAGA

Informujemy, ˝e ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci, na której
zamieszkujà mieszkaƒcy, ma
obowiàzek z∏o˝enia w Urz´dzie
Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, deklaracji o wysokoÊci
op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niez∏o˝enie
deklaracji b´dzie skutkowa∏o
wydaniem decyzji administracyjnej, okreÊlajàcej wysokoÊç
op∏aty za wywóz odpadów, którà dany w∏aÊciciel b´dzie mia∏
obowiàzek wp∏acaç na konto
gminy.

Gminny OÊrodek Kultury składa podzi´kowania wszystkim, którzy
przyczynili si´ do organizacji tegorocznego
„Âwi´ta Ziemniaka”.
Za wsparcie finansowe szczególnie dzi´kujemy firmom KK-POL,
SK Bank i Operatorowi Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647, z póên. zm.) oraz uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t Nr
XXV/38/2012 z dnia 10.05.2012 r
zawiadamiam o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru
so∏ectwa Rembelszczyzna – rejon
po zachodniej stronie Kana∏u ˚eraƒskiego, w gminie Niepor´t”, wraz
z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko, w dniach od 28.10.2013 r.
do 28.11.2013 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dzia∏ Zagospodarowania Przestrzennego (pok.
nr 8) w godzinach od 9.00 do 15.00,
w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi
w projekcie planu miejscowego
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu
19.11.2013 r. w sali konferencyjnej
Urz´du Gminy o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w projekcie planu miejscowego,

mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y
sk∏adaç na piÊmie do Wójta Gminy
Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia
nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17.12.2013 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 262) lub opatrzone
podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 235) lub za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne.

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w listopadzie 2013 r. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny
(SP ZOZ – wejÊcie od Rehabilitacji)
• 5 listopada 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 12 listopada 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
• 19 listopada 2013 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.;
• 26 listopada 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak.
Spotkania Komisji w listopadzie 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
pokój nr 3, parter, 12 i 26 listopada 2013 r. od godz. 16.00
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Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO

BENIAMINÓW

Sołtys – Andrzej Jaszczur.
Rada Sołecka: Przemysław
Wiktorowicz, Marian Rasiƒski,
Jan Dymek.
Sołectwo Beniaminów nale˝y
do obwodu szkolnego szkoły
w Białobrzegach i do Parafii
pw. Przemienienia Paƒskiego
w Radzyminie

zast´pcà komendanta

wyposa˝ono w niezb´dny sprz´t
m.in. sprz´t nagłaÊniajàcy. W oÊrodku kultury organizowane sà ró˝nego
rodzaju zaj´cia i warsztaty.
Atrakcjà turystycznà sołectwa jest
fort murowano – ziemny. Fortyfikacje zostały wzniesione z rozkazu cara Mikołaja, a pierwszy etap budowy zakoƒczono w 1904 roku. Według planów budowla ta miała
stanowiç fort łàcznikowy pomi´dzy
Twierdzà Zegrze a Twierdzà Warszawa. Po wojnie przez krótki okres teren fortu zajmowało wojsko, obecnie jest to teren prywatny i znajduje si´ pod opiekà konserwatora
zabytków.

XLV SESJA Rady Gminy Niepor´t
26 wrzeÊnia 2013 roku odby∏a
si´ XLV sesja Rady Gminy Niepor´t. Obrady poprowadzi∏ Eugeniusz
Woêniakowski, Przewodniczàcy
Rady Gminy Niepor´t. Podczas posiedzenia Rada Gminy podj´∏a m.
in.: nast´pujàce uchwa∏y:
– uchwa∏à Nr XLV/75/2013 zmieniono uchwa∏´ Nr XXXIII/107/2012 Rady Gminy Niepor´t z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
Gminnego Zak∏adu Komunalnego
w Niepor´cie do us∏ug w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania Êcieków
oraz administrowania mieszkaniowym
zasobem Gminy. Ustalono wysokoÊç
stawki dotacji w zakresie us∏ug administrowania mieszkaniowym zasobem
Gminy w IV kwartale 2013 r. w wysokoÊci 6,55 z∏ – do 1 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu, z tytu∏u dop∏aty
ró˝nicy do czynszu jaka wynika pomi´dzy stawkà ustalonà za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej we Wspólnotach
Mieszkaniowych, a stawkà ustalonà
przez Rad´ Gminy;
– uchwa∏à Nr XLV/78/2013 postanowiono o udzieleniu z bud˝etu Gminy
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Niepor´t pomocy finansowej Powiatowi Wo∏omiƒskiemu w formie dotacji celowej w wysokoÊci 20 000 z∏
(s∏ownie: dwadzieÊcia tysi´cy z∏otych) z przeznaczeniem na zadanie
„Wykonanie Koncepcji projektowej
dla zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej
przed powodzià w powiecie wo∏omiƒskim i legionowskim na terenie gmin:
Wo∏omin, Radzymin, Marki i Niepor´t, z uwzgl´dnieniem gospodarki
wodno-Êciekowej gmin Wo∏omin
i Koby∏ka, wraz ze studium wykonalnoÊci tej koncepcji”;
– uchwa∏à nr XLV/79/2013 postanowiono o udzieleniu z bud˝etu Gminy
Niepor´t pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w formie
wykonania przez Gmin´, ze Êrodków
w∏asnych, budowy chodnika wzd∏u˝
ul. Jana Kazimierza (dr. woj. 633)
w Rembelszczyênie.
Nast´pnie Radni zdecydowali
o przystàpieniu do sporzàdzenia nast´pujàcych planów zagospodarowania przestrzennego:
– „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci
obszaru so∏ectwa Aleksandrów,

RAFAŁEM TRZASKOMÑ
komendantem Komisariatu
Policji w Niepor´cie

SOŁECTWO BENIAMINÓW
towa, przy której poło˝ony jest chodnik, prowadzi przez mieszkalnà cz´Êç
sołectwa. Od stycznia 2013 r. w Beniaminowie zatrzymuje si´ autobus,
dzi´ki któremu mieszkaƒcy mogà
bezpoÊrednio dostaç si´ do Białobrzegów lub oddalonego o 6 km Radzymina.
W ostatnich latach w Beniaminowie
przeprowadzono kilka inwestycji,
z których najwa˝niejszà była budowa
wodociàgu (2009). Wykonano równie˝ oÊwietlenie ul. ˚wirowej (2010 r.)
Na terenie zmodernizowanej w 2010
r. filii GOK wybudowano boisko ze
sztucznà nawierzchnià oraz plac zabaw dla dzieci. W 2013 r. oÊrodek

komisarzem

Sołectwo le˝y po wschodniej
stronie gminy Niepor´t.
Graniczy z sołectwami
Białobrzegi i Wólka
Radzymiƒska oraz z gminà
Radzymin.

• powierzchnia – 73,2262 ha
• grunty orne – 33,0542 ha
• tereny mieszkaniowe
– 15,8023 ha
• tereny leÊne – 10,7468 ha
• liczba mieszkaƒców 209
w tym: • kobiety – 112
• m´˝czyêni – 97

Obecnie przystàpiono do sporzàdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Beniaminowa. Uwzgl´dni on rozwiàzania przyj´te w „Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepor´t”
z 2011 r. Wytyczone zostanà nowe
tereny budowlane na dotychczasowych terenach rolnych, uporzàdkowane zostanà zapisy dotyczàce terenów zabudowy letniskowej.
Cechà charakterystycznà Beniaminowa jest zabudowa letniskowa, który
zajmuje prawie połow´ jego powierzchni.
Główna droga – powiatowa – ul. For-

Rozmowa z...

w gminie Niepor´t”, uchwa∏a Nr
XLV/82/2013,
– „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
so∏ectwa Micha∏ów-Grabina, w
gminie Niepor´t”, uchwa∏a Nr
XLV/83/2013,
– „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
so∏ectwa Rynia, w gminie Niepor´t”, uchwa∏a Nr XLV/84/2013.
W kolejnej cz´Êci obrad Radni zdecydowali m. in.:
– wyraziç zgod´ na nieodp∏atne nabycie przez Gmin´ Niepor´t nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏ki ewid.
o nr 628/6, 628/8 i 631/22 po∏o˝onej
we wsi Stanis∏awów Pierwszy gmina Niepor´t – uchwa∏a Nr
XLV/87/2013. Przedmiotowej drodze
w 2009 roku Rada Gminy nada∏a nazw´ „Spe∏nionych Marzeƒ”;
– wyraziç zgod´ na nabycie przez
Gmin´ Niepor´t nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏ki ewid. o nr 654/2 po∏o˝onej we wsi Stanis∏awów Pierwszy
gmina Niepor´t – uchwa∏a Nr
XLV/88/2013. Przedmiotowej drodze
w 2007 roku Rada Gminy nada∏a nazw´ „Z∏otych Piasków”;

podkomisarzem

ZBIGNIEWEM
PRUSINOWSKIM
– Jak d∏ugo pracujecie panowie
w Komisariacie w Niepor´cie?
– RT. Ja pracuj´ od 5 czerwca
a mój zast´pca od 1 sierpnia. WczeÊniej przez 4 lata pracowaliÊmy
na takich samych stanowiskach
w sàsiedniej jednostce Policji tj.
Komisariacie w Serocku.
– Jakie pierwsze wnioski nasuwajà
si´ po tym krótkim jeszcze okresie
pracy w gminie Niepor´t?
– RT. Rejon gminy Niepor´t ma
swojà specyfik´ zwiàzanà przede
wszystkim z jej po∏o˝eniem nad Zalewem Zegrzyƒskim. Rozpocz´liÊmy prac´ w najbardziej „goràcym” okresie wakacyjnym. W tym
czasie nad Zalew Zegrzyƒski przyje˝d˝a du˝a liczba osób korzystajàcych z uroku m.in. Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie. Tegoroczne wakacje
by∏o wyjàtkowe ciep∏e co spowodowa∏o, ˝e naszà gmin´ odwiedzi∏a rekordowa liczba osób. Widoczne to
by∏o przede wszystkim po liczbie
pojazdów zaparkowanych wokó∏
Zalewu.
– ZP. Faktycznie istotnym problemem jest du˝a liczba pojazdów, które wielokrotnie sà parkowane
w miejscach niedozwolonych. Dotyczy to sezonu letniego, a przede
wszystkim weekendów. Podj´liÊmy
wiele dzia∏aƒ, aby ta sytuacja jak
najmniej utrudnia∏a ˝ycie mieszkaƒcom i goÊciom naszej gminy.
– RT. W lipcu i sierpniu przeprowadziliÊmy dzia∏ania prewencyjne
Bezpieczny Zalew 2013. Dzi´ki
wsparciu si∏ skierowanych z Komendy Sto∏ecznej Policji zwi´kszyliÊmy liczb´ patroli w weekendy
w rejonie Zalewu. Od czerwca rozpocz´liÊmy tak˝e wspólne patrole ze
stra˝nikami gminnymi.

– RT. Istotnym problemem sà kradzie˝e pojazdów oraz w∏amania
do domów. Nadchodzi teraz czas,
gdy dzieƒ jest coraz krótszy, a to
sprzyja sprawcom w∏amaƒ.
– ZP. Nale˝y pami´taç, ˝e sprawcy
w∏amaƒ wybierajà do swojego
przest´pczego procederu miejsca
s∏abo oÊwietlone, gdzie brak jest zabezpieczenia technicznego i osobowego. Jednak zawsze niezawodna
jest osoba „czujnego sàsiada”.
– RT. Stàd apel do mieszkaƒców,
aby zwracali uwag´ na osoby i pojazdy podejrzane w pobli˝u ich
miejsca zamieszkania. Prosimy
o takà telefonicznà informacj´, nawet anonimowà. Taka pomoc
mieszkaƒców jest w naszej pracy
nieoceniona. Pracujemy teraz
nad opracowaniem ulotki informacyjnej, jak ustrzec si´ w∏amania.
Mam nadziej´, ˝e ukarze si´ ona
w przysz∏ym numerze wraz z informacjà o Paƒstwa Dzielnicowych.
Co chcielibyÊcie panowie przede
wszystkim osiàgnàç?
– RT. Moim priorytetem jest ograniczenie liczby zdarzeƒ i jak najwy˝sza wykrywalnoÊç przest´pstw
szczególnie tych najbardziej dotkliwych dla mieszkaƒców gminy. Planujemy tak˝e zorganizowanie debaty spo∏ecznej w ramach Rzàdowego
Programy Razem Bezpiecznej. Korzystajàc z okazji chcia∏bym podzi´kowaç przedstawicielom Gminy,
przede wszystkim Panu Wójtowi
oraz mieszkaƒcom Gminy za ˝yczliwe przyj´cie. Istotnym dla mnie jest,
aby mieszkaƒcy gminy byli zadowoleni z pracy lokalnej Policji, a policjanci Komisariatu Policji w Niepor´cie byli dumni, ˝e pe∏nià s∏u˝b´ w tak pi´knej miejscowoÊci.

Poza sezonem jakie zdarzenia sà
najcz´stsze?

Dzi´kuj´ panom za rozmow´.
Ë Rozmawia∏a B. Wilk

– wyraziç zgod´ na sprzeda˝ w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomoÊci gruntowych po∏o˝onych
we wsi i gminie Niepor´t, stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Niepor´t, oznaczonych jako dzia∏ki o nr ewid 67/29,
67/30, 67/31, 67/34, 67/35, 67/36, 67/
37, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 69/8, 69
/9, 69/10, 69/11, 70/5, 70/6, 70/7, 70/
8, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 73/2, 7
3/3, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/1
0, 73/11, 73/12, 73/13, 73/14, 74/19, 7
4/20, 74/22, 74/23, 74/24, 74/25, 74/2
6, 74/27, 74/28, 74/30, 74/31, 74/32, 7
4/33, 74/34, 1254/9, 1254/10, 1254/1
1, 1254/13, 1254/14, 1255/3, 1255/4,
1255/6, 1279/10, 1279/11, 1279/12, 1
254/7, po∏o˝one we wsi i gminie Niepor´t na „Osiedlu Ró˝ana” przy ul.
Ró˝anej stanowià w∏asnoÊç Gminy
Niepor´t – uchwa∏a Nr XLV/89/2013;

Radni wys∏uchali te˝ informacji
o przebiegu wykonania bud˝etu Gminy Niepor´t za pierwsze pó∏rocze 2013 roku, informacji o kszta∏towaniu si´ wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsi´wzi´ç oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
w Niepor´cie, Gminnego OÊrodka
Kultury z siedzibà w Niepor´cie i Biblioteki Publicznej Gminy Niepor´t
za I pó∏rocze 2013 roku, które przestawi∏a Skarbnik Gminy Katarzyna
Skuza.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy
Rady Gminy zamknà∏ obrady XLV
sesji Rady Gminy Niepor´t.
Ë J. Joƒska

W Y D A R Z E N I A

W pierwszà niedziel´
paêdziernika (6.10)
w Stanisławowie
Pierwszym odbyło si´
gminne Êwi´to plonów.
Sołectwa przygotowały
pi´kne kompozycje darów
pól, ogrodów i lasów oraz
pocz´stunek dla wszystkich
uczestników do˝ynek.
Program sceniczny
wypełniony był
atrakcyjnymi wyst´pami,
a kolorowe stoiska kusiły
bogatà ofertà. Dzi´kujemy
organizatorom
i uczestnikom za udanà
zabaw´ i wspólnie
sp´dzony czas!

Ofiarowanie
do˝ynkowego
chleba

Uroczysta msza Êwi´ta

GMINNE do˝ynki 2013

Wybór Królowej
i Króla Ziemniaka

Zespó∏ Kàcik
z Kàtów Wegirskich

Chór Klubu Seniora z Niepor´tu
Zespó∏ M∏odzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugiego

Stoisko promocyjne
Urz´du Gminy

Zespó∏
Otava

Gotuj z Maciejem

Stoisko so∏tysów

Zespó∏
After
Party

Zespó∏ Avans
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W połowie wrzeÊnia zespół
wokalny Młodzie˝ 50+
ze Stanisławowa Drugiego
obchodził 3. rocznic´
powstania. Jego
członkowie przygotowujà
si´ właÊnie
do jubileuszowego
50. wyst´pu.
espó∏ jest ju˝ dobrze znany
mieszkaƒcom gminy. Wyst´powa∏ wielokrotnie m.in. podczas
Âwi´ta Gminy Niepor´t, U-rodzin So∏tysa, Âwi´ta Ziemniaka, obchodów
Êwiàt narodowych. Zdoby∏ I miejsce
w legionowskich Senioraliach w 2012
roku, III miejsce w konkursie „Piosenka sprzed lat” w Mrokowie, ma te˝
na swoim koncie sukces odniesiony
w konkursie ogólnopolskim.
Pan Janusz Âwierczewski, akordeonista i instruktor zespo∏u, na pytanie,
który wyst´p dostarczy∏ dotàd najwi´cej wra˝eƒ, wymienia Festiwal Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013. Ze
skeczem kabaretowym, M∏odzie˝ 50 +
przesz∏a casting ogólnopolski i wzi´∏a udzia∏ w pó∏finale, razem z 32 naj-

Z

JUBILEUSZOWY
koncert zespołu Młodzie˝ 50+
lepszymi zespo∏ami. Pan Janusz dodaje od razu, ˝e ka˝dy wyst´p jest wyzwaniem dla zespo∏u i traktowany jest
bardzo powa˝nie. Trzy lata dzia∏alnoÊci, to czas wype∏niony intensywnymi
próbami, naukà, pracà nad jak najlepszym wykonaniem repertuaru. – „Najwa˝niejsze jest zaanga˝owanie. JesteÊmy dla s∏uchaczy i chcemy, ˝eby si´
dobrze czuli, s∏uchajàc nas. Âpiewamy
zawsze najlepiej, jak potrafimy.
Na próbach pot cieknie mi po czole,

ale jak piosenka nam wychodzi, to
ciarki mam na plecach. To bardzo cieszy” – mówi pan Janusz.
Nad poziomem wokalnym czuwa
te˝ pani Marta Przygodzka-Pniewska.
– „Najwa˝niejsze jest ogólne wra˝enie. Ale ˝eby mog∏o ono zaistnieç musi byç s∏yszalny tekst, muszà byç równe wejÊcia. Te rzeczy wydajà si´ banalne, ale czasami do ich osiàgni´cia
potrzebne sà dziesiàtki powtórzeƒ.
Atutem zespo∏u jest wspólna energia,

którà posiadajà jej cz∏onkowie”.
W bogatym repertuarze zespó∏ ma
te˝ utwory z tekstami w∏asnych autorów – Micha∏a Laszuka i Marii Laszuk. To, o czym piszà, wyp∏ywa prosto z serca, mówi o tym, co dla nich
istotne, o marzeniach i radoÊci ˝ycia.
Pani Maria wspomina wyst´py zespo∏u w Domu Kombatanta w Legionowie, Domu Pomocy Spo∏ecznej w ¸ajskach i w Warszawie. Tam te piosenki wywo∏ujà ∏zy wzruszenia

Dzieƒ 11 paêdziernika. był jednym z wa˝niejszych w ˝yciu społecznoÊci
szkolnej Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym.

u s∏uchaczy, którzy dobrze rozumiejà
i czujà ich przes∏anie.
Na jubileuszowy 50. koncert, który
odb´dzie si´ w Filii GOK w Stanis∏awowie Drugim, zespó∏ zaprasza 20
paêdziernika o godzinie 16.00. Gratulujemy serdecznie, ˝yczymy nast´pnych p∏yt (pierwszà ju˝ na poczàtku
wspólnego Êpiewania dostali jego
przyjaciele i sympatycy) i wielkich
wzruszeƒ
podczas
wyst´pów.
Ë B. Wilk
Zwyci´ska fotografia
Franka Anio∏kowskiego – „¸ódeczka”

ÂLUBOWANIE klas pierwszych
Podczas uroczystoÊci poÊwi´conej
obchodom Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie na sztandar szko∏y. Od tego momentu stali
si´ pe∏noprawnymi cz∏onkami spo∏ecznoÊci uczniowskiej gimnazjum.
Cz´Êç oficjalnà rozpocz´to od wprowadzenia sztandaru szko∏y i odÊpiewania hymnu paƒstwowego. Nast´pnie
g∏os zabra∏a dyrektor Barbara Skrzypkiewicz, która z∏o˝y∏a nauczycielom
˝yczenia, dzi´kujàc jednoczeÊnie
za ich codzienny trud i zaanga˝owanie
w prac´. Szczególnie ciep∏e s∏owa otuchy i wsparcia skierowa∏a do pierwszoklasistów. Mi∏ym akcentem uroczystoÊci by∏o wystàpienie przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na r´ce
dyrektor z∏o˝yli ˝yczenia dla wszystkich pracowników szko∏y.
Nast´pnie zaprezentowany zosta∏
program artystyczny, w którym przypomniano znaczenie Komisji Edukacji
Narodowej w historii Polski. Szczególnà uwag´ zwrócono na rol´ i znaczenie pracy nauczyciela w kszta∏ceniu
i wychowaniu kolejnych pokoleƒ m∏odzie˝y.
Najwa˝niejszym punktem uroczystoÊci by∏o oczywiÊcie z∏o˝enie przysi´gi na sztandar szko∏y przez uczniów
klas pierwszych. Nastrój tej chwili

uÊwietni∏ chór szkolny wspania∏ym
wykonaniem pieÊni Gaude Mater.
Po wyprowadzeniu sztandaru nastàpi∏a cz´Êç druga, brawurowo poprowadzona przez uczennic´ klasy IIIe Katarzyn´ Pachelskà – przewodniczàcà
Samorzàdu Uczniowskiego. By∏ to kapitalnie przygotowany program, zwany Otrz´sinami. Zabawa by∏a przednia, nie zabrak∏o pomys∏owych konkurencji, które kolejno zaliczali
przedstawiciele wszystkich czterech
pierwszych klas. Ta cz´Êç by∏a niezwykle widowiskowa. PierwszoklasiÊci wykazali si´ du˝à wiedzà ogólnà,
sprawnoÊcià fizycznà, kreatywnoÊcià
i ogromnym poczuciem humoru. Nie
˝a∏owano oklasków i aplauzu dla poÊwi´cenia, z jakim m∏odzi uczniowie
starali si´ wywiàzaç z postawionych
zadaƒ. Âwietnà opraw´ zmaganiom
uczniów nada∏ chór gimnazjalny odpowiednio dobranymi piosenkami. Ciàg
dalszy otrz´sin kontynuowano na zabawie dyskotekowej pod czujnym
okiem wychowawców.
UroczystoÊç przygotowa∏y wychowawczynie klas trzecich – Jolanta Mazur i Maria Orliƒska-Ka∏udow oraz
Barbara Jankowska (chór) i Iwona
Bartosiewicz (dekoracja). Nad technicznà stronà przedsi´wzi´cia czuwa∏
Piotr Kutra.
Ë Jolanta Mazur

KONKURS fotograficzny rozstrzygni´ty
Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t ogłosiła w połowie czerwca konkurs fotograficzny „Wakacje
z ksià˝kà”. Pod koniec paêdziernika wr´czone zostanà nagrody laureatom konkursu.
Wszystkie nades∏ane prace zosta∏y
umieszczone na bibliotecznym facebooku. G∏osujàc, czytelnicy wytypowali 5, najlepszych ich zdaniem,
zdj´ç. SpoÊród nich komisja wybra∏a 3, które otrzyma∏y nagrody.

Najlepsze okaza∏o si´ zdj´cie Franka Anio∏kowskiego – „¸ódeczka”.
Dwa pozosta∏a nagrodzone to „¸aweczka” Jolanty Grzybowskiej i „¸ab´dê” Konrada Wojdy.
UroczystoÊç wr´czenia nagród,

25 paêdziernika o godz. 18.00 w Bibliotece w Niepor´cie, po∏àczona b´dzie z wieczorem autorskim Krzysztofa Idziorka, autora ksià˝ki „Kubaƒski dziennik malkontenta”.
Ë B. Wilk

Na poczàtku paêdziernika odbył si´ w Warszawie Mi´dzynarodowy
Konkurs Wokalny poÊwi´cony twórczoÊci Anny German Wiktoria 2013.

WIKTORIA Victorii
Organizatorem by∏a Fundacja Diamentowy G∏os, a wspó∏organizatorem Bia∏o∏´cki OÊrodek Kultury.
W jury, pod przewodnictwem Katarzyny Gartner, zasiadali: Krzysztof
Cwynar, Kazimierz Mazur oraz Anna Baraƒska – Wróblewska.
Celem konkursu by∏a integracja
mi´dzynarodowych Êrodowisk kulturalnych, promocja szczególnie utalentowanych solistów i duetów oraz
propagowanie twórczoÊci Anny German na ca∏y Êwiat.
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WÊród wielu utalentowanych
uczestników znalaz∏a si´ równie˝
uczennica Szko∏y Podstawowej im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie
Victoria Maƒk. Po wst´pnych eliminacjach wzi´∏a udzia∏ w finale konkursu. Pokona∏a bardzo wielu rywali i zaj´∏a III miejsce. Swoim wspania∏ym kryszta∏owym g∏osem
zyska∏a przychylnoÊç i podziw jury
oraz ogromny aplauz publicznoÊci.
Gratulujemy i ˝yczymy dalszych
Ë Renata KuÊ
sukcesów!
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Sà takie miejsca

Cmentarz ewangelicki
w Michałowie-Grabinie

Na terenie Gminy Niepor´t znajdujà si´ pozostałoÊci kilku cmentarzy
ewangelickich, na których odbywały si´ pochówki członków rodzin osadników
niemieckich, cz´sto zwanych przez mieszkaƒców kolonistami.
lady bardziej lub mniej zachowanych cmentarzy sà m.in.
w Micha∏owie-Grabinie przy
ul. Kwiatowej, Stanis∏awowie Pierwszym przy ul. Jana Kazimierza, Izabelinie przy ul. Ma∏o∏´ckiej i Józefowie przy ul. Stru˝aƒskiej. W sobot´
12 paêdziernika 2013 r. cz∏onkowie
Niepor´ckiego Stowarzyszenia Historycznego, harcerze ZHP z 14.
Grunwaldzkiej Dru˝yny Harcerskiej
„Puszcza” w Niepor´cie, cz∏onkowie 14. Harcerskiego Klubu Turystycznego ZHP „Bór” w Niepor´cie
i mieszkaƒcy Micha∏owa-Grabiny
porzàdkowali teren cmentarza ewangelickiego w Micha∏owie-Grabinie.
Prowadzone prace by∏y kontynuacjà
dzia∏aƒ zapoczàtkowanych w czerwcu 2012 roku przez nasze Stowarzyszenie, majàcych na celu ods∏oni´cie
z bujnej zieleni pozosta∏oÊci cmentarza, na którym sà pochowane jak si´
okaza∏o w czasie prac równie˝ osoby narodowoÊci polskiej, prawdopodobnie pochodzàce z mieszanych
ma∏˝eƒstw. Prace wykonane w 2012
roku to by∏o prawdziwe „wydarcie”
cmentarza z otuliny kolczastych krze-
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Uczestnicy paêdziernikowego porzàdkowania cmentarza
w Micha∏owie-Grabinie (fot. Katarzyna Za∏´ska)

wów, które przez lata zaros∏y cmentarz w sposób uniemo˝liwiajàcy jego
zwiedzanie. W toku tych prac uda∏o
si´ udro˝niç przejÊcie g∏ównà alejà
oraz wytyczyç dojÊcia do grobów
po bokach tej alei. Przyroda jednak
nadal robi∏a swoje, dlatego wspólnie
z harcerzami i mieszkaƒcami podj´liÊmy dzia∏anie w tym roku, aby uporzàdkowaç wejÊcie od strony ul.
Kwiatowej, gdzie by∏o najwi´cej
Êmieci i zaroÊli. Harcerze i ich opie-

kunowie wnieÊli bardzo du˝y wk∏ad
pracy w porzàdkowanie cmentarza,
który jest ju˝ widoczny od ulicy.
Cmentarz ten jest najlepiej zachowanym na naszym terenie, chyba dlatego ze by∏ tak zaroÊni´ty. Jest na nim
kilka grobów z prze∏omu XIX
i XX wieku w stanie zachowania
umo˝liwiajàcym odczytanie nazwisk
osób tam pochowanych. Co ciekawe
od mieszkaƒców sàsiadujàcych z terenem cmentarza dowiedzieliÊmy si´,

MOJA lotnicza pasja – Marcin Aniołkowski
Zupe∏nie przypadkowo w czasie
rozmowy o historycznych tematach
lotniczych dowiedzia∏em si´, ˝e jeden z naszych mieszkaƒców szkoli
si´ na pilota i tak namówi∏em na wywiad Pana Marcina Anio∏kowskiego,
mieszkaƒca Wólki Radzymiƒskiej,
studenta trzeciego roku Wy˝szej
Szko∏y Oficerskiej Si∏ Powietrznych
w D´blinie.
Prosz´ opowiedzieç czytelnikom,
w jaki sposób zacz´∏a si´ Pana przygoda z lotnictwem?
Zostaç lotnikiem to marzenie ka˝dego m∏odego ch∏opca, gdy patrzy
w niebo i widzi przelatujàce samoloty. W moim przypadku równie˝
ch´ç aktywnego ˝ycia, bez rutyny
i monotonnoÊci. A ˝ycie pilota to
w∏aÊnie zmieniajàce si´ sytuacje, poznawanie ciekawych ludzi, nowego
sprz´tu lotniczego. Nie ma bowiem
takiego samego startu i làdowania,
zawsze jest coÊ innego w powietrzu
i wymaga to od pilota reakcji i szybkiej decyzji. Tu nie ma miejsca
na rutyn´. Czyta∏em du˝o ksià˝ek
o lotnictwie, a szczególnie o kursach
pilota˝u ma∏ych samolotów turystycznych. Znalaz∏em og∏oszenie
o organizowanym przez prywatnà
firm´ w Modlinie kursie teoretycznym na licencj´ pilota turystycznego
i zapisa∏em si´. W mi´dzyczasie
przeszed∏em wszystkie badania lekarskie, których wynik by∏ pozytywny i mog∏em przystàpiç do praktycznej nauki latania. Praktyk´ pilota˝u
na samolotach turystycznych, w mo-

im przypadku by∏a to amerykaƒska
treningowo-turystyczna Cessna
C-150, odby∏em w Aeroklubie „Orlàt” w D´blinie. W czasie tej praktyki by∏ nabór do Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Si∏ Powietrznych w D´blinie, wi´c z∏o˝y∏em wymagane
dokumenty oraz badania i ku mojej
wielkiej radoÊci zosta∏em przyj´ty.
Jest Pan studentem trzeciego roku
szko∏y, a na jakim kierunku?
Kryteria naboru sà wymagajàce,
ale ci którzy naprawd´ chcà lataç,
dopinajà swego. Mój kierunek to lotnictwo i kosmonautyka. Po III semestrze szko∏a wybiera∏a osoby, które
chcia∏y kszta∏ciç si´ na pilota liniowego. Nie zastanawia∏em si´ i od razu zdecydowa∏em si´ wybraç t´ specjalizacj´. Teraz szko∏a sponsoruje
moje praktyczne zaj´cia lotnicze,
w tym koszt lotów treningowych.
Czy pami´ta Pan ten dzieƒ, gdy pad∏o to znamienne zdanie instruktora
„Teraz leç sam”?
OczywiÊcie, ten dzieƒ b´d´ pami´ta∏
zawsze. By∏ to dzieƒ zakoƒczenia zaliczeƒ lotów praktycznych z instruktorem. Po wylàdowaniu instruktor
niespodziewanie zada∏ mi pytanie,
czy sam bym polecia∏ Cessnà? Odpowiedzia∏em bez wahania tak, a on
po prostu uÊmiechnà∏ si´ i powiedzia∏ -wi´c startuj, wyszed∏ z kabiny,
zamknà∏ drzwiczki i poszed∏. I tak zosta∏em bez zb´dnych przygotowaƒ
rzucony na „g∏´bokà wod´”. Z marszu wystartowa∏em, dokona∏em samodzielnego oblotu po wyznaczonej

trasie i wylàdowa∏em. Takich chwil
si´ nie zapomina.
Jak du˝y obecnie ma Pan samodzielny nalot godzin w powietrzu i na ja kich samolotach?
To ju˝ ponad 100 godzin samodzielnych lotów na Cessnie i obecnie
przygotowuj´ si´ do „laszowania”
na nowy model samolotu Diamond
DA-20. Te nowoczesne samoloty
treningowe zosta∏y niedawno zakupione przez nasz oÊrodek szkoleniowy w D´blinie.
„Laszowania”? WyjaÊnijmy czytelnikom to lotnicze okreÊlenie, chodzi
tu o wykonanie pierwszego samodzielnego lotu na danym typie statku powietrznego, po zakoƒczeniu serii lotów z instruktorem.
Tak. Latamy g∏ównie na ma∏ych samolotach ze wzgl´du na koszty paliwa, bo ogólnie lotnictwo to kosztowna specjalizacja.
Jakie dalsze plany lotnicze na przysz∏oÊç po ukoƒczeniu szko∏y „Orlàt”,
mo˝e Si∏y Powietrzne?
Nie b´d´ wiàza∏ swojej przysz∏oÊci
z Si∏ami Powietrznymi, bo sà jednak
pewne ograniczenia. Si∏y Powietrzne inwestujà w pilota przez wiele lat
i musi on t´ inwestycj´ „ods∏u˝yç”,
czy to latajàc w kraju, czy te˝ na misjach. Lotnictwo cywilne daje wi´ksze mo˝liwoÊci rozwoju i pracy
na ró˝nych statkach powietrznych.
Ale to jeszcze d∏uga droga, trzeba
mieç nalot powy˝ej 2,5 tys. godzin,
aby „odmroziç” licencj´ pilota liniowego i by∏a ona aktywna. ˚ycie pi-

Prace porzàdkowe w g∏ównej cz´Êci cmentarzaw Micha∏owie-Grabinie
(fot. Konrad Szostek)

˝e na cmentarz przyje˝d˝ajà osoby
odwiedzajàce i palàce tam znicze.
By∏a te˝ autokarowa grupa
z Niemiec. W bliskiej odleg∏oÊci
od cmentarza w kierunku Józefowa
przy obecnej ulicy Kwiatowej
na dzia∏ce okalajàcej przez dwie drogi by∏ równie˝ zbór ewangelicki.
W Micha∏owie-Grabinie w okresie
mi´dzywojennym wi´kszoÊç gospodarstw prowadzili osadnicy niemieccy, polskie gospodarstwa by∏y nieliczne. W 1940 roku nast´powa∏ proces przesiedlania przez w∏adze
niemieckie osadników z naszego terenu na obszary polskie, w∏àczone
do III Rzeszy po ataku na Polsk´
w 1939 roku m. in. w okolice Poznania. Opuszczone gospodarstwa
w Grabinie zajmowa∏a potem ludnoÊç
polska wysiedlana w∏aÊnie z tamtych
terenów. Po osadnikach pozosta∏y
cmentarze, które szczególnie ucierpia∏y w czasie dzia∏aƒ wojennych
na tych terenach w 1944 roku.
Na krzy˝ach i nagrobkach cmentarza
w Micha∏owie-Grabinie widoczne sà
Êlady po ostrzale. Dalsza dewastacja

i zaniedbanie tych miejsc post´powa∏o ju˝ po zakoƒczeniu wojny, gdy by∏o negatywne nastawienie ludnoÊci
do wszystkiego co kojarzy∏o si´
z okupantem niemieckim. Obecnie jestem w trakcie zbierania informacji
na temat historii osadnictwa niemieckiego w poszczególnych miejscowoÊciach naszej gminy. Jakie by∏y wzajemne relacje z ludnoÊcià polskà, jak
wyglàda∏o ˝ycie codzienne, pomoc
sàsiedzka, wymiana dobrych praktyk
uprawy roli, rozwój rzemios∏a i podstawowych us∏ug, szkolnictwo itp.
Osadnicy przez d∏ugi okres gospodarowania na tych terenach stanowili
sk∏adowà etnicznà spo∏eczeƒstwa,
a tablice nagrobków cmentarzy sà tego historycznym dowodem. Wszystkim osobom, które wspar∏y w∏asnà
pracà nasze Stowarzyszenie w tej inicjatywie oraz Wójtowi Gminy Niepor´t za pomoc logistycznà w realizacji
zadania serdecznie w imieniu Stowarzyszenia dzi´kujemy.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne

Na lotnisku w D´blinie przy
Diamondzie DA-20
(fot. Marcin Anio∏kowski)

lota to ciàg∏e szkolenia, kursy na danym typie samolotu, tu nie ma drogi na skróty.
Tak, w powietrzu robi si´ coraz ciaÊniej, wystarczy spojrzeç na niebo,
coÊ zawsze leci, jak to wszystko
dzia∏a?
Czuwa nad tym FIS – S∏u˝ba Informacji Powietrznej, która Êledzi ruch lotniczy. Ja startujàc zg∏aszam swojà pozycj´, wysokoÊç i ciàgle jestem w kontakcie z wie˝à lotniska, która
informuje mnie o innych statkach powietrznych w danym obszarze. Trzeba w powietrzu mieç oczy szeroko
otwarte, bo obok samolotów latajà te˝
Êmig∏owce, motolotnie, paralotnie.
Czy by∏y ju˝ dalekie loty, mo˝e
nad Wólk´ Radzymiƒskà?
Na poczàtku lata∏em w okolicach lotniska w D´blinie, ale potem by∏y loty do Cz´stochowy i w okolice Krakowa. D∏ugoÊç lotu zale˝y od zasi´gu samolotu, tu wszystko trzeba

wyliczyç, ile paliwa zu˝ywa si´ na lot
i powrót na lotnisko. Tak, nad Wólkà Radzymiƒskà raz lata∏em, oczywiÊcie na bezpiecznej wysokoÊci, machajàc skrzyde∏kami rodzicom, gdy˝
wiedzieli ˝e przylec´ w tym dniu.
W∏aÊnie, jak przyj´li pasj´ latania
syna rodzice, nie by∏o oporu lub
stwierdzeƒ lataj nisko i powoli?
Na pewno jest to kwestia zaufania
do mnie i do tego co robi´. Natomiast pr´dkoÊç to ˝ycie pilota. Mama pochodzi z ¸osia ko∏o Radzymina, gdzie po sàsiedzku mieszka
rodzina przedwojennego pilota Mariana Pisarka, wi´c pewna znajomoÊç tematyki lotniczej w rodzinie
ju˝ by∏a.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ powodzenia w dalszej edukacji oraz lotniczego szcz´Êcia.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
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