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WYMIE¡ DOWÓD!

Przypominamy, ˝e wszystkie dowody osobiste typu
ksià˝eczkowego nale˝y wymieniç do koƒca 2007
roku. Aby otrzymaç nowy dowód osobisty nale˝y z∏o˝yç
osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy, 
– 2 aktualne fotografie (lewy pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 30,00 z∏. na konto: 
Urzàd Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,

B. S. w Legionowie, o/Niepor´t 52801310292003000374150001

– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie
wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,

– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà o aktualnie
u˝ywanym nazwisku.

GRUPY WSPARCIA

JeÊli Ty lub ktoÊ z Twoich bliskich ma problem z uza-
le˝nieniem od A L K O H O L U zg∏oÊ si´!!! Czekamy
na Ciebie w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób
Uzale˝nionych.
Godziny przyj´ç specjalistów:
terapeuta uzale˝nieƒ:
PON. w godz. 8.00–12.00, ÂR. w godz. 14.00–18.00
psycholog
WT. w godz. 9.00 – 11.00 – przyjmuje w GOPS
11.00–15.00 – przyjmuje w OÊrodku Rehabilitacji SP ZOZ
Niezale˝ny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Micha∏owie-Reginowie
terapeuta uzale˝nieƒ
CZWARTEK w godz. 8.00 – 12.00, tel. 772 – 82 – 15
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alko-
holowych w Niepor´cie
Spotkania komisji: w drugi i czwarty wtorek miesiàca
(od godz. 16 – sala narad Urz´du Gminy) 
dy˝ury komisji: wtorek w godz. 15.00 – 19.00
W wymienionych dniach mo˝na równie˝ uzyskaç informa-
cj´ telefonicznà pod numerem telefonu: 772 – 51 – 12 

MISTRZOWIE SPORTU UHONOROWANI

Na ostatniej sesji Rady Powiatu (29.11) starosta Jan
Grabiec wr´czy∏ placówkom, które osiàgn´∏y najlep-
sze wyniki sportowe pamiàtkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. WÊród nagrodzonych jest Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stani-
s∏awowie Pierwszym. Pierwszy raz w historii powiatu
Starosta Legionowski uhonorowa∏ placówki, które zdo-
by∏y najwi´kszà liczb´ punktów w ramach organizo-
wanych przez starostwo Mazowieckich Igrzysk M∏odzie-
˝y Szkolnej. Zawody odbywajà si´ w oparciu o kalen-
darz ustalany ka˝dego roku ze Êrodowiskiem
nauczycielskim. Jest on dostosowany do kalendarza im-
prez mi´dzypowiatowych tworzonego przy udziale Szkol-
nego Zwiàzku Sportowego. Z informacji, które podaje
na swojej stronie internetowej SZS wynika, ˝e w im-
prezach sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk
bierze co roku udzia∏ ok. 2,5 mln osób. Aby zorga-
nizowaç zawody dla tak ogromnej liczby dzieci SZS
zrzesza: Zarzàdy Powiatowe i Gminne SZS, Mi´dzysz-
kolne Kluby Sportowe, Szkolne Kluby Sportowe,
Uczniowskie Kluby Sportowe. Gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym zaj´∏o w swojej kategorii II miej-
sce, na szeÊç ocenianych placówek. Miejsce I zaj´∏o
Gimnazjum Nr 4 w Legionowie, a III Gimnazjum w Wo-
li Kie∏piƒskiej. Zwyci´zcy oprócz pamiàtkowych statu-
etek i dyplomów otrzymali od starosty bony na za-
kupy o wartoÊci odpowiednio: 500 z∏, 300 z∏ i 200 z∏.

� za: www.powiat-legionowski.pl

ROZLICZANIE TAM GDZIE MIESZKANIE

Szanowni mieszkaƒcy!
Zach´camy osoby zamieszkujàce na terenie gminy
Niepor´t, równie˝ nieposiadajàce sta∏ego zameldo-
wania, do sk∏adania rocznego rozliczenia podatku
od osób fizycznych (PIT) w Urz´dzie Skarbowym
w Legionowie. Dzi´ki temu, cz´Êç Paƒstwa podat-
ku (oko∏o 39%), stanowiàca dochód gminy, zasili
bud˝et gminy Niepor´t. Przyczynicie si´ Paƒstwo
do rozwoju inwestycyjnego gminy, zwi´kszajàc jej
mo˝liwoÊci finansowe. 
Jak tego dokonaç? Wystarczy:
1. w rocznym rozliczeniu podatku, sk∏adanym

w Urz´dzie Skarbowym, jako miejsce zamiesz-
kania na koniec roku wskazaç miejsce zamiesz-
kania na terenie gminy Niepor´t,

2. jako w∏aÊciwy wskazaç Urzàd Skarbowy w Legionowie,
3. wype∏niç formularz NIP-3 w cz´Êci dotyczàcej

adresu zamieszkania i do∏àczyç go do zeznania
podatkowego,

4. w zeznaniu podatkowym zaznaczyç liczb´ za∏àczni-
ków NIP-3 (1 lub 2 w zale˝noÊci od tego, czy roz-
liczacie si´ Paƒstwo sami, czy ze wspó∏ma∏˝onkiem),

5. rozliczenie wraz z formularzem NIP-3 przes∏aç
do Urz´du Skarbowego w Legionowie, ul. Pi∏sud-
skiego 43C, 05-120 Legionowo.

� Z powa˝aniem S∏awomir Maciej Mazur 
Wójt Gminy Niepor´t

w skróciew skrócie

10 listopada, w przeddzieƒ rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci, w Wólce Radzymiƒskiej
uroczyÊcie nadano Szkole Podstawowej imi´ 28. Pu∏ku Strzelców Kaniowskich.

PATRON dla szko∏y
U

roczystoÊç odby∏a si´ w sa-
li gimnastycznej szko∏y.
Pi´kna dekoracja, wÊród

której znalaz∏a si´ nawet replika
pomnika patrona, wystawionego
pod Wólkà Radzymiƒskà przez
kadr´ oficerskà 28. Pu∏ku Strzel-
ców Kaniowskich, dla uczczenia
bohaterstwa i pami´ci poleg∏ych
w sierpniu 1920 roku, zmieni∏a
charakter pomieszczenia, tworzàc
szczególnà opraw´ dla kolejnych
elementów Êwi´ta. UroczystoÊç
rozpoczà∏ wójt S∏awomir Maciej
Mazur, witajàc przyby∏ych goÊci:
Jego Ekscelencj´ ks. Abpa S∏awo-
ja Leszka G∏ódzia, ksi´dza kanoni-
ka Zbigniewa Brzozowskiego,
ksi´dza Piotra J´drzejewskiego,
pos∏ów na Sejm RP – Zenona Dur-
k´ i Mariusza B∏aszczaka, przed-
stawiciela Marsza∏ka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Artura Pozor-
ka, Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty Grzegorza Tyszk´ i I Ma-
zowieckiego Wicekuratora OÊwia-
ty Jerzego Bert´, Starost´ Legio-
nowskiego Jana Grabca, Prezyden-
ta Miasta Legionowa Romana
Smogorzewskiego, Wójta Gminy
Wieliszew Waldemara Kownac-
kiego, Dowódc´ 9. Batalionu ̧ àcz-
noÊci DWLàd. pp∏ka Jaros∏awa
Zduna, przedstawiciela Komen-
danta Centrum Szkolenia ¸àczno-
Êci i Informatyki w Zegrzu p∏ka
Wojciecha Maglarczyka, komba-

tantów, poczty sztandarowe OSP,
szkó∏ z terenu gminy oraz Zespo∏u
Doskonalenia Zawodowego im.
Stefana Pogonowskiego w Radzy-
minie, przedstawicieli rady powia-
tu, Honorowych Obywateli gminy
Niepor´t, radnych, so∏tysów, na-
uczycieli, m∏odzie˝ szkolnà, rodzi-
ców i mieszkaƒców. Msz´ Êwi´tà,
w której uczestniczy∏a równie˝
Kompania Honorowa 9. Batalionu
¸àcznoÊci, odprawi∏ Abp S∏awoj
Leszek G∏ódê. W uroczystej homi-
lii wspomnia∏ patriotyzm i bohater-
skie dzia∏ania 28. Pu∏ku Strzelców
Kaniowskich, ˝yczàc m∏odzie˝y
szkolnej, by kultywowa∏a w ˝yciu
te same wartoÊci – mi∏oÊç do Oj-
czyzny, uczciwoÊç i odwag´.
W podzi´kowaniu za Eucharysti´,
na pamiàtk´ uroczystoÊci Arcybi-
skup otrzyma∏ obraz, namalowany
przez absolwentk´ szko∏y oraz re-
plik´ odznaki 28. Pu∏ku.

Przed nast´pnà cz´Êcià uroczysto-
Êci zabrzmia∏y dêwi´ki hymnu paƒ-
stwowego, a nast´pnie wójt Mazur
odczyta∏ akt nadania imienia szko-
le. Po przemówieniach goÊci oraz
dyrektor szko∏y Wandy Delis, któ-
ra podkreÊli∏a wag´ wydarzenia
w ˝yciu szko∏y i ca∏ej spo∏ecznoÊci
Wólki Radzymiƒskiej, nadszed∏
moment wbicia pamiàtkowych
gwoêdzi w drzewce sztandaru. Na-
st´pnie wójt Mazur przekaza∏ sztan-
dar na r´ce dyrektor szko∏y ze s∏o-

wami: „W imieniu mieszkaƒców
Gminy Niepor´t przekazuj´ na r´-
ce pani dyrektor szko∏y symbol naj-
szlachetniejszych wartoÊci, wierz´,
˝e b´dzie on dobrze reprezentowa-
ny przez ca∏à spo∏ecznoÊç szkolnà”.
Przewodniczàcy klas z∏o˝yli Êlubo-
wanie na sztandar, prezentowany
przez szkolny poczet, a wójt Mazur
odczyta∏ i wr´czy∏ dyrektor Wan-
dzie Delis Akt ufundowania sztan-
daru. Na pamiàtk´ nadania imienia
szkole, uczestniczàcy w niej oficjal-
ni goÊcie otrzymali replik´ odzna-
ki 28. Pu∏ku Strzelców Kaniow-

skich. Oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci
zakoƒczy∏ program artystyczny
w wykonaniu uczniów i absolwen-
tów szko∏y, prezentujàcy w mu-
zycznej i literackiej wersji drog´
Polaków do odzyskania niepodle-
g∏oÊci.

Ostatnim elementem Êwi´ta by∏
pocz´stunek, przygotowany przez
pracowników szko∏y, a wa˝nà ro-
l´ odegra∏ w nim tort, przygotowa-
ny z okazji 40 rocznicy istnienia
szko∏y.

� B Wilk
Fotorelacja z uroczystoÊci na str. 4
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O
becna siedziba GOPS mie-
Êci si´ w budynku, który
przylega do oÊrodka zdro-

wia przy ulicy PodleÊnej w Niepo-
r´cie. Budowa obiektu trwa∏a oko-

∏o roku i kosztowa∏a 454 tys. z∏.
Przestronne pomieszczenia zapew-
niajà obecnie pracownikom oraz
podopiecznym oÊrodka dogodne
warunki pracy. 

Na otwarcie GPS przybyli przed-
stawiciele w∏adz gminy: wójt Ma-
ciej Mazur i jego zast´pca Marek
Stpiczyƒski, Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski,
Wiceprzewodniczàcy Marian
Oszczyk, a tak˝e ksiàdz proboszcz
Piotr J´drzejewski, radni, so∏tysi
i dyrektorzy gminnych instytucji.
Dyrektor GOPS Anna Radlak oraz
pracownice zadba∏y o odÊwi´tnà
opraw´ uroczystoÊci. Wójt Mazur
powita∏ goÊci oraz podzi´kowa∏ ze-
spo∏owi oÊrodka za zaanga˝owanie
w prac´ na rzecz osób najbardziej
potrzebujàcych, a nast´pnie doko-
na∏ razem z dyrektor GOPS prze-
ci´cia wst´gi. OÊrodek poÊwi´ci∏
ksiàdz proboszcz Piotr J´drzejew-
ski i goÊcie obejrzeli nowe po-
mieszczenia, przestronne i widne,
utrzymane w pastelowych kolo-
rach. Niepor´cki oÊrodek pomocy

spo∏ecznej realizuje rozliczne zada-
nia, a zakres pomocy, którà mo˝-
na uzyskaç, jest z roku na rok co-
raz szerszy. Najwa˝niejsze z nich to
przyznawanie zasi∏ków rodzinnych
oraz alimentacyjnych, w ramach re-
alizacji zleconego zadania rzàdowe-
go, które w 2007 roku zamknà si´
w kwocie 2,5 mln z∏otych. Zasi∏ki
celowe, finansowane z bud˝etu
gminy, majà zaspokoiç niezb´dne
potrzeby ̋ yciowe osób potrzebujà-
cych. OÊrodek op∏aca wi´c zakup
np. leków, ̋ ywnoÊci, odzie˝y, opa-
∏u, energii elektrycznej. W 2007 ro-
ku z bud˝etu gminy wydatkowano
na ten cel ok. 350 tys. z∏. Zasi∏ki
sta∏e, dla osób niepe∏nosprawnych
i niezdolnych do pracy, to wydatek
rz´du ok. 70 tys. z∏, natomiast ˝y-
wienie dzieci i osób potrzebujàcych
poch∏ania ok. 200 tys. z∏. Bardzo
pr´˝nie rozwijajà si´ równie˝ us∏u-

gi opiekuƒcze, obecnie realizuje je
ok. 20 osób, wspó∏pracujàcych
z oÊrodkiem. Do GOPS mo˝na si´
równie˝ zg∏osiç po bezp∏atnà pora-
d´ prawnà lub na rozmow´ z psy-
chologiem. Do szczególnych zadaƒ,
o których rzadko si´ wspomina, dy-
rektor Anna Radlak zalicza organi-
zowanie pogrzebów. Nierzadko,
podczas prac ziemnych na terenie
gminy Niepor´t, odnajdywane sà
szczàtki poleg∏ych podczas wojny.
Poniewa˝ niemo˝liwa jest identyfi-
kacja, obowiàzek dokonania chrze-
Êcijaƒskiego pogrzebu spoczywa
w∏aÊnie na GOPS. 

Z okazji minionego Dnia Pra-
cownika Socjalnego ˝yczymy ze-
spo∏owi Gminnego OÊrodka Pomo-
cy Spo∏ecznej w Niepor´cie spo-
kojnej pracy i satysfakcji, p∏ynàcej
z wykonywanych obowiàzków. 

� BW

UROCZYSTE
otwarcie
GOPS
W pierwszych dniach listopada Gminny OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej zmieni∏ siedzib´. W Êrod´
22 listopada, w Dniu Pracownika Socjalnego, goÊcie
oraz pracownicy oÊrodka uczestniczyli w uroczystym
otwarciu nowych pomieszczeƒ.

O wypowiedê, na temat najwa˝niejszych
inwestycji ostatniego roku, poprosiliÊmy
wójta S∏awomira Macieja Mazura:

Najwa˝niejsza inwestycja to ta,
której realizacja wp∏yn´∏a na podnie-
sienie poziomu bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców. Mówi´ o chodniku,
który po∏o˝ony zosta∏ wzd∏u˝ ulicy
Jana Kazimierza, od Izabeliƒskiej
do ronda w Rembelszczyênie, d∏ugo-
Êci ok. 2 km. Przy okazji przebudo-
wane zosta∏o skrzy˝owanie z ulicà
Izabeliƒskà i zainstalowana zosta∏a
tam sygnalizacja Êwietlna. W tym
miejscu cz´sto dochodzi∏o do kolizji
drogowych, teraz wydzielony zosta∏
oddzielny pas dla skr´cajàcych w le-
wo. Przy trasie chodnika usytuowa-
na jest najwi´ksza gminna placów-
ka oÊwiatowa – Gimnazjum w Sta-
nis∏awowie Pierwszym. Teraz droga
do szko∏y jest dla uczniów drogà
bezpiecznà. Nie mniej wa˝ne sà in-

westycje drogowe, które zrealizowa-
ne zosta∏y w poszczególnych miej-
scowoÊciach np. ciàgi piesze
na osiedlu w Bia∏obrzegach i Zegrzu
Po∏udniowym, chodniki w Aleksan-
drowie i Izabelinie, asfalt na ulicy
Radziwi∏∏a i Rybaki w Zegrzu P∏d,
przebudowa wspólnie z powiatem
ul. Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej
i wiele innych. Warto te˝ wspo-
mnieç, ˝e w Ryni wykonane zosta-
∏o dojÊcie do Zalewu Zegrzyƒskiego,
z wygodnym podjazdem dla wóz-
ków, zabezpieczone barierkami. Go-
Êcie, odwiedzajàcy latem t´ miejsco-
woÊç, b´dà z pewnoÊcià mile zasko-
czeni.

Bardzo wa˝nym przedsi´wzi´-
ciem z zakresu wodociàgowania
gminy by∏a budowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Józefowie. Zasila
w wod´ po∏udniowo-zachodnie tere-
ny gminy, a jej wydajnoÊç wyno-
si 100 m3 na godzin´. Po∏o˝ono rów-
nie˝ nitki wodociàgu w Wólce Ra-
dzymiƒskiej i Ryni.

Rozbudowujemy te˝ baz´ sporto-
wà i rekreacyjnà na terenie gminy.
Najwa˝niejsza z tych inwestycji to
rozpocz´cie budowy nowoczesnej
sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej w Józefowie. B´dzie mia-

∏a powierzchni´ ok. 650 m2 i zapew-
ni warunki do realizacji zaj´ç i im-
prez sportowych, nie tylko w ra-
mach programu szkolnego. Nie
mniej wa˝ne by∏o wykonanie wielo-
funkcyjnego boiska sportowego ze
sztucznà nawierzchnià przy gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Staramy si´ tak˝e o tworzenie
miejsc zabaw dla najm∏odszych
mieszkaƒców. W Zegrzu P∏d, Bia∏o-
brzegach i Niepor´cie powsta∏y ko-
lejne place, na których barwne za-
bawki, sto∏y do ping-ponga i sza-
chów, dajà mo˝liwoÊç aktywnego
i bezpiecznego wypoczynku. 

Koƒczàc, wymieni´ jeszcze dwie
bardzo istotne inwestycje: nowy
budynek dla Gminnego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej oraz, b´dàcy
na ukoƒczeniu, budynek dla przy-
sz∏ego zak∏adu komunalnego.

GOPS od dawna „p´ka∏
w szwach”, pracownicy realizowa-
li zadania opieki spo∏ecznej w trud-
nych warunkach lokalowych. Od li-
stopada sytuacja si´ zmieni∏a, wszy-
scy powinni byç zadowoleni
– i pracownicy i podopieczni oÊrod-
ka. Podobnie rosnàca iloÊç zadaƒ
dzia∏u komunalnego zmusi∏a nas
do budowy nowego lokalu.

S∏u˝bowe mieszkania pracowni-
ków fabryki ceg∏y silikatowej de-
cyzjà wojewody w 2004 roku prze-
kazane zosta∏y na mienie komunal-
ne gminy Niepor´t. W czterech
blokach by∏o to razem 36 lokali.
Mieszkaƒcy, którzy mieli podpisa-
ne z gminà umowy najmu, starali

si´ o wykupienie mieszkaƒ na w∏a-
snoÊç. Przychylajàc si´ do ich
próÊb, w kwietniu 2007 roku, Ra-
da Gminy wyrazi∏a zgod´ na sprze-
da˝ lokali dotychczasowym najem-
com, z 95-procentowà bonifikatà.

Zdecydowana wi´kszoÊç miesz-
kaƒców skorzysta∏a z tej mo˝liwo-

Êci – do koƒca listopada sfinalizo-
wano 28 transakcji. Z mocy prawa
w blokach powsta∏y cztery wspól-
noty mieszkaniowe, których gmi-
na jest cz∏onkiem, z racji posiada-
nia prawa w∏asnoÊciowego do po-
zosta∏ych lokali.

� BW

MIESZKANIA sprzedane
Dobieg∏a koƒca sprzeda˝ mieszkaƒ w blokach przy ulicy Warszawskiej
w Micha∏owie-Reginowie. Blisko 80 procent lokali zmieni∏o w∏aÊciciela.

PoÊwi´cenia budynku dokona∏ ksiàdz Piotr J´drzejewski

Uroczyste otwarcie GOPS
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W
przygotowanie Êwi´ta za-
anga˝owali si´ nie tylko
nauczyciele, pracownicy

szko∏y i uczniowie, ale tak˝e, z nie-
zwyk∏à wprost energià, rodzice.
Trzeba przyznaç, ˝e wszyscy spro-
stali trudnym zadaniom – ze wzgl´-
du na niewielkie mo˝liwoÊci loka-
lowe szko∏y, organizacja imprezy
gromadzàcej niemal dwieÊcie osób
to wielkie logistyczne wyzwanie. 

Dzieƒ Lasu stanowi cz´Êç projek-
tu prowadzonej od roku innowacji
pedagogicznej Ekologia w progra-
mie wychowawczym szko∏y. Celem
spotkania by∏o tym razem rozpropa-
gowanie idei zrównowa˝onego roz-
woju cz∏owieka w harmonii z przy-
rodà. Szko∏a stara si´ o przyj´cie
do ogólnopolskiego programu Zie-
lony Certyfikat, prowadzonego
przez Fundacj´ OÊrodka Edukacji
Ekologicznej pod egidà Ministra
Ârodowiska i Ministra Edukacji
Narodowej. Przedsi´wzi´cie, które
b´dziemy realizowaç w jego ra-
mach, to Êcie˝ka dydaktyczna Edu-
kacja LeÊna. Aby szko∏a zyska∏a
prawo do pos∏ugiwania si´ certyfi-
katem jakoÊci, musi uwzgl´dniç
w swych dzia∏aniach cztery aspek-
ty: przyrodniczy, ekonomiczny, kul-
turowy i spo∏eczny. Takie sà wyma-
gania wobec lokalnego oÊrodka
zrównowa˝onego rozwoju – pogo-
dzenie rozwoju gospodarczego
z rozwojem spo∏ecznym i ekolo-
gicznym. Dzieƒ Lasu sprosta∏ tym
oczekiwaniom: pos∏u˝y∏ promocji
edukacji ekologicznej, w jego orga-
nizacj´ w∏àczy∏a si´ ca∏a spo∏ecz-
noÊç szko∏y oraz instytucje wspie-
rajàce jej dzia∏ania edukacyjne,
w tym sponsorzy; ponadto spotka-
nie to wpisane jest ju˝ w tradycj´
naszej szko∏y – odby∏o si´ po raz
trzeci. Âwi´to rozpocz´∏a dyrektor
Wanda Bi∏as, witajàc zgromadzo-
nych goÊci. Swà obecnoÊcià za-
szczycili nas: Wójt Gminy Niepor´t,
S∏awomir Maciej Mazur, Prezes
Fundacji Szansa, Jerzy Sójka, Cz∏o-
nek Zarzàdu Towarzystwa Przyja-

ció∏ Lasu w Warszawie, Maciej Bia-
∏ecki, LeÊniczy NadleÊnictwa Drew-
nica, Jerzy Dy∏o, Ksiàdz Proboszcz
Piotr J´drzejczak, radny Jerzy Ma-
ciejewski, so∏tysi. 

Grupa teatralna, którà tworzà
uczniowie klas IV – VI, przedstawi-
∏a inscenizacj´ pt. „Legenda o Popie-
lu”. Las z legendy skrywa prawd´
o mrocznej, ale sprawiedliwej sile la-
su. W naszych wyobra˝eniach prze-
trwa∏a pami´ç prastarej puszczy,
ale wspó∏czesne lasy najcz´Êciej nie
sà a˝ tak wiekowe. Nadal stanowià
jednak wielopokoleniowe przedsi´-
wzi´cie, a temu co stare, odwieczne
przywykliÊmy przydawaç niezwyk∏à
wartoÊç. Las to nie tylko miejsce od-
poczynku czy znakomicie prowa-
dzone gospodarstwo, to tradycja,
do której mo˝na odwo∏aç si´ w trud-
nych czasach. èród∏o si∏y, moralno-
Êci, prawdy. Tak szerokie rozumie-
nie tego niezwyk∏ego Êrodowiska
w pe∏ni odpowiada idei rozwoju
cz∏owieka w harmonii z przyrodà.
Na zakoƒczenie cz´Êci artystycznej
grupa przedszkolna i uczniowie
klas I – II, przebrani w urocze grzy-
bowe kapelusiki, zaÊpiewali piosen-
ki o ekologii. Przewodzi∏y im dwie
malutkie Panie Jesienie – dziew-
czynki z zerówki. Piosenki i przed-
stawienie bardzo spodoba∏y si´ pu-
blicznoÊci. Niezwyk∏e wra˝enie zro-
bi∏a uczennica klasy VI, Olga
Grzelak, wyst´pujàca w roli mrocz-
nej w∏adczyni, Brunhildy. Zaintere-
sowanie goÊci wzbudzi∏a prezentacja
multimedialna, przygotowana przez
pana Adama Pomaskiego, a omó-
wiona przez panià Katarzyn´ Nàç.
Prezentacja zawiera∏a informacje
na temat programu Zielony Certyfi-
kat i przedsi´wzi´cia, które szko∏a
b´dzie realizowa∏a w jego ramach.
Uzyskanie Zielonego Certyfikatu to
jeden z celów prowadzonej od roku
innowacji pedagogicznej. Nale˝y
podkreÊliç, ̋ e przyj´cie do programu
i procedura atestacyjna sà bardzo
trudne. Rocznie Fundacja akceptuje
jedynie dwadzieÊcia placówek. Spo-

Êród dwustu, które przystàpi∏y
do programu od roku 2000, tylko 57
uzyska∏o prawo do pos∏ugiwania si´
tytu∏em. Prezentacj´ swoich osià-
gni´ç przedstawi∏a tak˝e Fundacja
Szansa. Pozosta∏a cz´Êç spotkania,
przygotowana we wspó∏pracy z Fun-
dacjà Szansa, odby∏a si´ przed szko-
∏à. Rozpocz´∏o jà rozpalenie ogniska.
Zadanie to powierzono Wójtowi.
Po zmówieniu modlitwy w intencji
wszystkich zgromadzonych zaÊpie-
wano znane turystyczne piosenki.
Dzieci i doroÊli uczestniczyli w licz-
nych konkursach: wiedzy ekolo-
gicznej, zr´cznoÊciowych, muzycz-
nych, plastycznych, w których mo˝-
na by∏o zdobyç wspania∏e nagrody
– karnety do kina, ufundowane przez
Cinema City, ksià˝ki, dyplomy oraz
inne atrakcyjne upominki, które spre-
zentowa∏a Fundacja Szansa. Funda-
torami byli równie˝ wszyscy rodzi-
ce. Cz´stowali samodzielnie przygo-
towanymi przysmakami. Natomiast
nauczyciele pod kierunkiem Pani
Kazimiery Dàbrowskiej, przygoto-
wali zup´ z przyniesionych przez
uczniów suszonych grzybów. Gorà-
ce dania zosta∏y podgrzane w spe-
cjalnie w tym celu sprowadzonej po-
lowej kuchni. Fundusze uzyskane
z datków przeznaczono na realizacj´
projektu Âcie˝ka dydaktyczna Edu-
kacja leÊna. 

Wielkà popularnoÊcià cieszy∏ si´
klasowy konkurs na najlepszà do-
mowà spi˝arni´. Jego wykonawca-
mi byli rodzice i dzieci. Najpierw
przejrzeli swoje zimowe zapasy.
Ka˝de dziecko przynios∏o do szko-

∏y wybrane przetwory. W przed-
dzieƒ Êwi´ta rodzice – przedstawi-
ciele klas – ustawili w jednej z sal
lekcyjnych wykonane wed∏ug w∏a-
snego projektu, przepi´knie udeko-
rowane spi˝arnie. Poziom prac prze-
wy˝szy∏ wszelkie oczekiwania or-
ganizatorów. Powsta∏y wr´cz
bajkowe stragany, kramiki, p´kato
wype∏nione szafy, wystawowe
okna. Przed komisjà konkursowà,
do której zostali zaproszeni honoro-
wi goÊcie, postawiono bardzo trud-
ne zadanie. Po d∏ugich rozwa˝a-
niach ustalili, ̋ e ka˝demu projekto-
wi nale˝y si´ pierwsze miejsce.
Wszyscy byliÊmy zadowoleni z tak
màdrego werdyktu, poniewa˝ ka˝-
da z wystaw stanowi∏a arcydzie∏o.
Organizatorów konkursu zachwyci-
∏o równie˝ tak ogromne zaanga˝o-
wanie rodziców. Nauczyciele, po-
za konkursem, przygotowali w∏asnà
spi˝arni´, w której znalaz∏y si´ sa-
modzielnie przez nich wykonane
przysmaki. Mo˝na by∏o spróbowaç
chleba, domowych przetworów,
bia∏ego sera, miodu, szasz∏yków
z warzyw, przywiezionej przez Pa-
na LeÊniczego kie∏basy z ∏osia. 

GoÊcie obejrzeli równie˝ wystaw´
prac z trzech szkolnych konkursów:
karty do zielnika, zwierzàt z mate-
ria∏ów przyrodniczych oraz grzyby
z masy solnej. Mogli sprawdziç swe
umiej´tnoÊci rozpoznawania drzew
na podstawie wycinków pni. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie
w maju 2008 r.

� Wanda Bi∏as

DZIE¡ lasu
27 paêdziernika w Szkole Podstawowej w Izabelinie odby∏ si´ Dzieƒ Lasu – Êwi´to promujàce edukacj´
ekologicznà, na które zaproszono mieszkaƒców najbli˝szych miejscowoÊci. Imprez´ zorganizowano we wspó∏pracy
z Fundacjà Szansa i NadleÊnictwem Drewnica.

Z okazji pierwszej rocznicy nada-
nia szkole imienia w∏adze Gminy
Niepor´t przekaza∏y m∏odzie˝y gim-
nazjalnej wielofunkcyjne boisko
sportowe. Uroczystego przeci´cia
wst´gi dokonali: Alicja Soko∏owska
– odpowiedzialna za realizacj´ inwe-
stycji, Wójt Gminy Niepor´t S∏awo-
mir Maciej Mazur, Przewodniczàcy
Rady Gminy Eugeniusz Woêniakow-
ski, dyrektor szko∏y Barbara Skrzyp-
kiewicz oraz najlepszy sportowiec
gimnazjum – Bart∏omiej Kos. Po-
Êwi´cenia nowo otwartego obiektu
dokona∏ ks. Piotr J´drzejewski – pro-

boszcz parafii p. w. NMP Wspomo-
˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym. Po cz´Êci oficjalnej
na murawie boiska zaprezentowa∏a
si´ grupa cheerleaders przygotowana
pod kierunkiem nauczycieli wycho-
wania fizycznego: Tomasza Rataj-
czaka i Przemys∏awa èród∏o. Na dal-
szà cz´Êç obchodów dyrekcja szko∏y
zaprosi∏a wszystkich zebranych
do auli gimnazjum, gdzie mia∏a miej-
sce uroczysta akademia z okazji 89
rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci
przez Polsk´. Aby uczciç narodowe
Êwi´to i jednoczeÊnie uÊwiadomiç

wszystkim, ˝e zaciera si´ pami´ç
o wa˝nych dla Polaków wydarze-
niach historycznych, uczniowie gim-
nazjum przygotowali „lekcj´ histo-
rii”, której temat brzmia∏: „Droga
do niepodleg∏oÊci”. Podczas wyst´pu
mogliÊmy przypomnieç sobie, co
dzia∏o si´ na terenie ziem polskich
podczas 123 – letniej niewoli oraz
wys∏uchaç przepi´knych pieÊni pa-
triotycznych: „Warszawiank´”, „Ro-
t´”, „Wojenko, wojenko” czy „Legio-
ny”. Fina∏owa piosenka „Miejmy na-
dziej´” (s∏owa Adama Asnyka)
wywar∏a na wszystkich ogromne

wra˝enie i utrwali∏a w sercach zgro-
madzonych wa˝ne wydarzenia z dzie-
jów Polski. Program artystyczny zo-
sta∏ przygotowany pod kierunkiem na-
uczycieli: pani Marzeny Mudy, Iwony
i Piotra Kutra oraz Barbary Jankow-
skiej. Za wystrój auli odpowiedzialna
by∏a pani Iwona Bartosiewicz. Po wy-
st´pie dyrektor szko∏y Barbara
Skrzypkiewicz zaprosi∏a przyby∏ych
goÊci do obejrzenia prezentacji multi-
medialnej przygotowanej przez panià
Ann´ Jatczak, zwiedzania gimnazjum
i na mecz pi∏ki no˝nej. 

� M. Muda, I. Kutra

PIERWSZA rocznica
nadania imienia 
Gimnazjum
10 listopada 2007 r. Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku
w Stanis∏awowie Pierwszym
obchodzi∏o podwójnà uroczystoÊç.

ANIMOWANA KARTKA Z WAKACJI

Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach zo-
stali laureatami Konkursu Informatycznego „Ani-
mowana kartka z wakacji”, zorganizowanego przez
OÊrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowaƒ
Komputerów w Warszawie. II miejscem i wyró˝nie-
niem nagrodzeni zostali uczniowie z Bia∏obrzegów
w warszawskim etapie konkursu, który sprawdza∏
umiej´tnoÊci w zakresie tworzenia animowanej gra-
fiki komputerowej. Marcin Kujawa z klasy 4 za-
jà∏ II miejsce w kategorii klas 3–4, Klaudia Go∏´-
biewska z klasy 6 otrzyma∏a wyró˝nienie w kate-
gorii klas 5–6. Patronem merytorycznym konkursu
jest OÊrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowaƒ
Komputerów w Warszawie. Uroczyste wr´czenie na-
gród odby∏o si´ 8 listopada br. w SP 114 w War-
szawie, na które przybyli laureaci wraz z opiekuna-
mi, a tak˝e sponsorzy. G∏ównym sponsorem kon-
kursu by∏ Urzàd m. st. Warszawy Dzielnica Targówek,
PZU SA, SEKOM, ASUS i CARPOL. Nagrodzone prace
mo˝na zobaczyç na stronie szko∏y http://spbialobrze-
gi.edupage.org

ANDRZEJKI W NIEPOR¢CIE

29 listopada w Szkole Podstawowej w Niepor´cie
zorganizowany zosta∏ wieczór andrzejkowych
wró˝b i czarów. Dyskotek´ poprowadzili absolwen-
ci szko∏y – poczàtkujàcy, ale dobrze zapowiadajà-
cy si´ disc jockeye.
Mo˝na by∏o wysza-
leç si´ na parkiecie,
a szczególnie docie-
kliwi mogli tak˝e
poznaç swój los
korzystajàc z us∏ug
szkolnych czarow-
nic. Kolejka do Ga-
binetu Wró˝b by∏a d∏uga, wosk la∏ si´ strumienia-
mi, a czarodziejska kula nie mia∏a chwili wytchnie-
nia! Wró˝ki z niejednej r´ki odczyta∏y tajemnice,
których tu zdradzaç nie wypada... Wzorem lat po-
przednich Samorzàd Uczniowski, przy pomocy peda-
goga szkolnego, pani Ireny Sobkiewicz, zorganizo-
wa∏ loteri´ fantowà, dzi´ki której uda∏o si´ zebraç
blisko 300 z∏otych. Pieniàdze pozwolà dofinansowaç
paczki Êwiàteczne dla potrzebujàcych dzieci. Po raz
kolejny uczniowie stan´li na wysokoÊci zadania i udo-
wodnili, ˝e nie tylko zabawa jest wa˝na. Wszystko
wskazuje na to, ˝e i w tym roku Âwi´ty Miko∏aj
dotrze do wszystkich! 

� IK

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAå

Pod takim has∏em Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Po-
mocy prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla nauczy-
cieli szkó∏ podsta-
wowych, których
celem jest nauka
udzielania pierw-
szej pomocy
przedmedycznej.
Wzi´li w nich
udzia∏ równie˝ na-
uczyciele ze Szko∏y
Podstawowej w Józefowie: Aneta Pàtek i Agniesz-
ka Powa∏a. W Miejskim OÊrodku Kultury w Wo∏o-
minie, gdzie odbywa∏o si´ szeÊciogodzinne szkole-
nie, zebra∏o si´ 30 nauczycieli z 15 szkó∏ podsta-
wowych. Wyk∏ady, pokazy i çwiczenia praktyczne
prowadzi∏a szeÊcioosobowa grupa wolontariuszy Po-
kojowego Patrolu, której przewodzi∏ Maksym Woj-
cieszek.  Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, za-
pewni∏a tak˝e podstawowe iloÊci pomocy naukowych
o wartoÊci 4000 z∏. OtrzymaliÊmy podr´czniki dla
nauczyciela, ksià˝eczki dla dzieci „Mój podr´cznik
do nauki pierwszej pomocy”, tekturowe telefony, 4
fantomy MiniAnia i 1 Ania, instrukta˝owy film DVD,
film animowany DVD, prezentacje multimedialne.
W naszej szkole ju˝ rozpocz´liÊmy zaj´cia z ucznia-
mi klas I–III oraz IV–VI. Uczymy dzieci najprost-
szych zasad: od prawid∏owego wezwania pomocy
przez telefon, po najprostsze czynnoÊci przy osobie
poszkodowanej. Forma zabawy w klasach m∏odszych
oraz otrzymane pomoce, pozwalajà nam ciekawie
i skutecznie przekazywaç wiedz´ z zakresu pierw-
szej pomocy. Program „Ratujemy i Uczymy Ratowaç”
jest godny jak najwi´kszego rozpropagowania. Dla-
tego te˝ zach´camy wszystkie szko∏y do zaintereso-
wania si´ nim. Wszelkie informacje mo˝na uzyskaç
pod adresem http://www.wosp.org.pl/uczymyrato-
wac/index.php/12/2. Ârodki zebrane podczas XVI fi-
na∏u WOÂP umo˝liwià mi´dzy innymi kontynuacje
w∏aÊnie programu RUR. Warto o tym pami´taç spo-
tykajàc 13 stycznie 2007r. kwestujàcych wolontariu-
szy. Ka˝da wrzucona z∏otówka naprawd´ ratuje ludz-
kie ˝ycie. Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy na fi-
na∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy do SP
Józefów. 

� AP&AP

edukacyjny skrótedukacyjny skrót

Konkurs na bukiety z jesiennych liÊci

Pokazy sportowe na nowym boisku Wst´g´ przecina wójt S. Maciej Mazur
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PAMI¢å PAMI¢å 
historii ˝yje w nashistorii ˝yje w nas

GoÊcie uroczystoÊci – w g∏´bi poczty sztandarowe Oficjalni goÊcie uroczystoÊci

Pierwsze Êlubowanie z∏o˝yli przewodniczàcy klas

Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê

Moment wr´czenia pamiàtkowego upominku ksi´dzu
Arcybiskupowi

Moment przekazania sztandaru szko∏y

Msz´ Êwi´tà odprawili Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê,
ksiàdz Zbigniew Brzozowski oraz ksiàdz Piotr
J´drzejewski

Pamiàtkowy gwóêdê wbija przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski

Program artystyczny przygotowali uczniowie
i absolwenci szko∏y

Stoisko Stowarzyszenia „Strzelcy kaniowscy”

Pamiàtkowy gwóêdê wbija dyrektor szko∏y Wanda Delis

Tort z okazji 40-lecia istnienia szko∏y w Wólce
Radzymiƒskiej
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Organizatorzy tegorocznego
Êwi´ta postawili na radosnà twór-
czoÊç. Dzieci i rodziców skiero-
wano do pracowni plastycznej,
gdzie czeka∏y ju˝ na nich mate-
ria∏y do wykonania jedynych
w swoim rodzaju Êwiàtecznych
kartek. Nie by∏o jednak mowy
o tym, ˝eby posadziç dzieciaki
przy sto∏ach, a samemu oddaç si´
sàsiedzkim ploteczkom. Mamy
i ojcowie zostali zaproszeni
do pracy. Okaza∏o si´, ˝e tak na-
prawd´ doroÊli tylko na to czeka-
li. W ruch posz∏y no˝yczki, kle-
je, p´dzelki, prawdziwà furor´
zrobi∏ ró˝nokolorowy brokat.
Na ka˝dym stoliku powstawa∏y
fantastyczne obrazy i impresje,
a niejedno dziecko musia∏o ha-
mowaç zap´dy swoich rodziców

i prosiç, aby ci
pozwolili mu
wnieÊç w∏asny
wk∏ad w pocz-
tówkowe dzie∏o
sztuki. Jak wi-
daç, w ka˝dym
doros∏ym tkwi
dziecko, trzeba
tylko wiedzieç,
jak je obudziç. 

Kiedy kartki
pow´drowa∏y
do suszenia, ar-
tystycznie spe∏-

nieni goÊcie GOK-u zbiegli
do sali kolumnowej, gdzie czeka-
∏a na nich najwi´ksza atrakcja
– bo˝onarodzeniowe drzewko
i przedstawienie jase∏kowe. Nie
min´∏o kilka minut, a choinka
rozb∏ys∏a z∏otem i dziesiàtkami
Êwiate∏ek. Ale i tak najpi´kniej
prezentowa∏ si´ na niej ∏aƒcuszek,
który tydzieƒ wczeÊniej, mrów-
czym wysi∏kiem wyci´∏y i skle-
i∏y – oczko po oczku – dzieci
z warsztatów plastycznych. 

Przedstawienie by∏o g∏oÊne
i dynamiczne – akurat takie, jakie
tygrysy, czy te˝ raczej m∏ode nie-
por´ckie lwy, lubià najbardziej.
By∏ anio∏ i diabe∏, by∏ ̋ ∏óbek i da-
ry, wreszcie – by∏ Âwi´ty Miko-
∏aj ze s∏odkimi prezentami dla
ka˝dego m∏odego widza! Interak-

tywna forma prezentacji sprawi-
∏a, ˝e dzieciaki nie nudzi∏y si´
wcale, choç jase∏ka nie by∏y naj-
krótsze. Dzi´ki temu doroÊli,
na co dzieƒ zabiegani, mogli od-
Êwie˝yç sàsiedzkie znajomoÊci,
porozmawiaç, odpr´˝yç si´ i po-
kol´dowaç razem z aktorami. 

Sukces przedsi´wzi´cia zasko-
czy∏ chyba nawet organizatorów.
Wydaje si´, ˝e takie przedÊwià-
teczne spotkania stanà si´ nowà
tradycjà. I tylko ∏ezka w oku za-
kr´ci si´ tym, którzy we wcze-
Êniejszych latach uczestniczyli
w kameralnym kol´dowaniu
przy gitarze. A mo˝e w przy-
sz∏ym roku uda si´ po∏àczyç obie
formy zabawy?

Choinka ubrana, Êwi´ta za pa-
sem. Wkrótce wszyscy b´dziemy
dokonywaç Êwiàtecznych i no-
worocznych postanowieƒ, two-
rzyç plany na przysz∏y rok – dla
siebie i swoich pociech. Zanim to
zrobicie, zajrzyjcie, drodzy

mieszkaƒcy, do OÊrodka Kultury.
Wasze dzieciaki mogà tu znaleêç
fantastycznà ofert´ na ciemne zi-
mowe wieczory: kurs j´zyka an-
gielskiego, warsztaty teatralne,
ceramiczne, plastyczne i tanecz-
ne. Z kolei panie, które co roku
obiecujà sobie, ˝e wreszcie za-
dbajà o form´, majà szans´ zre-
alizowaç ten zamiar podczas ae-
robiku – i to za darmo! A kiedy
ju˝ potrzeby cia∏a zostanà spe∏-
nione, coÊ dla duszy czeka za ro-
giem – w gminnej bibliotece. Wi-
zyty w GOK-u to naprawd´
atrakcyjna alternatywa dla wie-
czornego wpatrywania si´ w te-
lewizor. Byç mo˝e oka˝à si´ te˝
znakomitym lekarstwem na zi-
mowe za∏amania nastroju, które
mogà doprowadziç do depresji
nawet, te na pierwszy rzut oka
beztroskie, maluchy. Zapraszamy
po zabaw´, wiedz´, nowe umie-
j´tnoÊci, relaks i uÊmiech. 

� Karolina Olszewska

CO NAM W DUSZY GRA...

W piàtkowe popo∏udnie (23.11) na scenie Gminnego OÊrodka Kul-
tury odby∏ si´ II Festiwal Piosenki Ulubionej „Co nam w duszy gra...” 
W festiwalu wzi´li udzia∏ m∏odzi wokaliÊci, chcàcy sprawdziç swoje
umiej´tnoÊci oraz zaprezentowaç ulubione utwory i wykonawców. Naj-
liczniej reprezentowana by∏a Szko∏a Podstawowa w Józefowie, w któ-
rej opiek´ nad pasjonatami muzyki sprawuje od lat Agnieszka Po-
wa∏a. Jury w sk∏adzie: Krystyna Kozanecka i Lucyna Malec, mia∏o
trudny orzech do zgryzienia. Aby komisja nie czu∏a si´ osamotnio-
na, ka˝dy z uczestników festiwalu otrzyma∏ kompozycje najwyÊmie-
nitszych orzechów, którymi po konkursie móg∏ si´ pokrzepiç i uko-
iç nerwy. I tak oto po burzliwych naradach w kategorii klas 0
– IV nagrody otrzyma∏y: pierwsze miejsce – Zuzanka Garwacka,
uczennica S. P. w Niepor´cie, za „Piosenk´ drewnianych lalek”, dru-
gie miejsce – Julia Michniewicz i Magda Go∏´biewska, uczennice S.
P. w Józefowie, za utwór „Znaczki odblaskowe”, a trzecie miejsce ex
equo – Paulina Banaszek, ze S. P. w Izabelinie, która Êpiewa∏a „Ach
jak przyjemnie” oraz Natalia Sucharska i Ola Pawelak ze S. P. w Jó-
zefowie, za piosenk´ „Wiosna wko∏o”. Wyró˝nienie otrzyma∏ zespó∏
„DRUGAKI” w sk∏adzie: Paulina S∏upek, Weronika Kawka, Julia Wo-
liƒska, Klaudia Or∏owska, ze Szko∏y Podstawowej w Józefowie, za „Do-
mowà piosenk´”. W kategorii klas V-VI i gimnazjum pierwsze miej-
sce zaj´∏a Kinga Korczak z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
za utwór „Poka˝ na co ci´ staç”. Drugie miejsce zespó∏ „THE SP”
z Józefowa, w sk∏adzie: Klaudia Pietrucha – wokal, Patryk Trosz-
czyƒski – pianino, Olek Kawka – perkusja, Oskar Kawka – key-
bord, za kompozycj´ „The final Countdown”, a trzecie miejsce Pau-
lina Wilgos z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym za piosenk´
„Konik na biegunach”. Wyró˝nienie wr´czono Katarzynie Wojciechow-
skiej za „MyÊli i s∏owa”. Wszyscy nagrodzeni na festiwalu, oprócz
orzeszków, otrzymali tak zwane „przeszkadzajki”, czyli etniczne in-
strumenty perkusyjne oraz
pamiàtkowe dyplomy.
Poza konkursem Festiwal
Piosenki Ulubionej uroz-
maici∏ wyst´p dziewczàt
ze Studia piosenki, któ-
re zaÊpiewa∏y znane i lu-
biane szlagiery: „Wala
Twist” Filipinek oraz „Auto-
stop” Karin Stanek. Dziew-
cz´ta w tym dniu równie˝ mia∏y swoje Êwi´to – obchodzi∏y drugà
rocznice istnienia zespo∏u. Od wójta Macieja Mazura otrzyma∏y szcze-
gólne gratulacje oraz podzi´kowania za reprezentowanie gminy Nie-
por´t w artystycznych i kulturalnych przedsi´wzi´ciach. Agnieszka Kra-
sowska, Klaudia Pietrucha, Karolina Gera, Klaudia R´belska, Pauli-
na Wilgos, Katarzyna Wojciechowska w ramach podzi´kowania dosta∏y
(to co dziewczyny lubià najbardziej;)) wartoÊciowe bony, którymi b´-
dà mog∏y zap∏aciç w sklepie Orsay. Fundatorami nagród byli radni:
Marian Oszczyk, Jerzy Maciejewski, Krzysztof Sosnowski i so∏tysi Ja-
ros∏aw Koperski, Stanis∏aw R´belski, Wies∏awa Bielska oraz Wojciech
Ga∏àzka z Odlewni Metali Nie˝elaznych. Bardzo nas cieszy równie˝
fakt, ˝e laureatki pierwszych miejsc Zuzanna Garwacka oraz Kinga
Korczak, a tak˝e Paulina Wilgos, Klaudia Pietrucha oraz Katarzy-
na Wojciechowska na codzieƒ doskonalà swój Êpiew na zaj´ciach Stu-
dia Piosenki w GOK-u, które prowadzi Monika Kamiƒska. Dzi´kuje-
my wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za poÊwi´cenie czasu
oraz za mi∏oÊç do Êpiewu i muzyki. ˚yczymy wszystkim wielu arty-
stycznych sukcesów. Kolejny raz udowodniliÊmy, ˝e czas sp´dzony
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie mo˝e byç lekiem na je-
sienne melancholie. � I. Jacyna

AFRYKA¡SKI WIECZÓR

Motema Africa znaczy Serce Afryki. W niedziel´, 4 listopada, to
serce zabi∏o goràcym rytmem w Gminnym OÊrodku Kultury w Nie-
por´cie. W tak ˝ywio∏owym spotkaniu z taƒcem i muzykà miesz-
kaƒcy gminy jeszcze nie
brali udzia∏u. Zespó∏
Motema Africa, którego
cz∏onkowie pochodzà
z Angoli, Togo, Kameru-
nu i Demokratycznej
Republiki Kongo, czerpiàc
inspiracje z rdzennej kultu-
ry afrykaƒskiej, ∏àczy tradycj´ ze
wspó∏czesnoÊcià w barwnym
i dynamicznym programie. Wiodàce instrumenty to oczywiÊcie b´b-
ny – djembe, konga, kisaksaka, ngonga, na których muzycy grajà
z prawdziwà radoÊcià. Kolorytu wyst´powi dodajà ˝ywio∏owe taƒce
afrykaƒskie. Prawdziwà niespodziankà by∏o zorganizowanie w trak-
cie programu warsztatów gry na b´bnach. Kto chcia∏, móg∏ zapo-
znaç si´ z tradycyjnym instrumentem i sprawdziç swoje wyczucie ryt-
mu. Jeden z cz∏onków zespo∏u w zabawny sposób poprowadzi∏ na-
uk´, anga˝ujàc ca∏à sal´. Okaza∏o si´, ˝e s∏owa sà w tym przypadku
zb´dne, a najwa˝niejsze sà oczywiÊcie b´bny i d∏onie. Nawiàzujàc
do tradycyjnej roli, jakà instrument pe∏ni∏ w Afryce, zach´ceni przez
prowadzàcego, uczestnicy spotkania próbowali nawet przesy∏aç wia-
domoÊci. Nie by∏o to proste zadanie, do koƒca nie wiadomo, co pa-
ni Kazi przekaza∏a pani Wandzie, ale zabawa przy tym by∏a zna-
komita. Program zakoƒczy∏ wybór króla i królowej, czyli tych wi-
dzów, którzy wykazali si´ najwi´kszym zaanga˝owaniem i entuzjazmem.
W nagrod´ obdarzeni zostali w∏adzà absolutnà nad widownià do koƒ-
ca spotkania i pok∏onami do ziemi, przy donoÊnych dêwi´kach b´b-
nów. Wyst´pom towarzyszy∏a wystawa zdj´ç i pamiàtek z Etiopii po-
dró˝nika Bogumi∏a Rzucid∏o. Pan Bogumi∏ od 18 lat zwiedza Êwiat,
czterokrotnie okrà˝y∏ ju˝ kul´ ziemskà, a plony swoich wyjazdów
w postaci w∏aÊnie fotografii i licznych eksponatów prezentuje na te-
renie kraju m.in. w 120 oÊrodkach kultury. Interesujàco opowiada∏
o miesiàc trwajàcym pobycie w Etiopii pó∏nocnej, dajàc istotne wska-
zówki osobom, pragnàcym pójÊç w jego Êlady.          � BW

kulturalny skrótkulturalny skrót

U
roczystoÊci rozpocz´∏y si´
pod pomnikiem Legioni-
stów Marsza∏ka Józefa

Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach.
W imieniu mieszkaƒców gminy
kwiaty z∏o˝yli: wójt S. Maciej
Mazur, Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski
i wiceprzewodniczàcy Marian

Oszczyk oraz so∏tys Barbara
Kawka. 

W Niepor´cie, na Placu Wolno-
Êci, od godziny 17 ˝o∏nierze 9.
Batalionu ¸àcznoÊci DWLàd.
w Bia∏obrzegach trzymali wart´

honorowà przy pomniku pod D´-
bem WolnoÊci. Msz´ Êwi´tà w in-
tencji Ojczyzny odprawi∏ w ko-
Êciele Niepokalanego Pocz´cia
NMP ksiàdz kanonik Zbigniew
Brzozowski. Przypomnia∏ wier-
nym, jak istotnà rol´ w naszym
˝yciu odgrywajà wartoÊci religij-
ne i patriotyczne, budujàce jed-

noÊç Ojczyzny i Polaków. We
mszy uczestniczyli mieszkaƒcy,
przedstawiciele w∏adz samorzà-
dowych, kombatanci, radni i so∏-
tysi. Uroczystà opraw´ nabo˝eƒ-
stwa zapewni∏a tradycyjnie ju˝

obecnoÊç Kompanii Honorowej
i pocztu sztandarowego 9. Bata-
lionu ¸àcznoÊci Dowództwa
Wojsk Làdowych w Bia∏obrze-
gach, szkolnych i stra˝ackich
pocztów sztandarowych oraz de-
legacja Mazowieckiej Dru˝yny
Harcerskiej „Wilki”. Po raz
pierwszy w Êwi´cie udzia∏ wzi´-
∏a reprezentacja Szko∏y Podsta-
wowej w Wólce Radzymiƒskiej,
która dzieƒ wczeÊniej otrzyma∏a
imi´ 28. Pu∏ku Strzelców Ka-
niowskich oraz sztandar. 

Po mszy, na Placu WolnoÊci,
odczytany zosta∏ Apel Poleg∏ych,
w którym przywo∏ane zosta∏y
nazwiska bohaterskich postaci,

walczàcych o wolnoÊç Polski.
Po oddaniu salwy honorowej
kwiaty przy pomniku z∏o˝yli
przedstawiciele 9. Batalionu
¸àcznoÊci DWLàd., w∏adz samo-
rzàdowych oraz kombatantów.
Wójt Maciej Mazur podzi´kowa∏
przyby∏ym za udzia∏ w obcho-
dach Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,
szczególnie ciep∏e s∏owa kierujàc
pod adresem m∏odzie˝y i pocz-
tów sztandarowych. UroczystoÊç
zakoƒczy∏a defilada w wykona-
niu Kompanii Honorowej oraz
pocztów sztandarowych, biorà-
cych udzia∏ w uroczystoÊci.

� BW

NARODOWE Âwi´to
Niepodleg∏oÊci

11 listopada w gminie Niepor´t uroczyÊcie obchodzono
89 rocznic´ Odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci.

Msza Êwi´ta w koÊciele w Niepor´cie

Defiluje Kompania Honorowa 9. Batalionu ¸àcznoÊci 

CHOINKA w GOK-u
Gminny OÊrodek Kultury p´ka∏ w szwach. Na szcz´Êcie mury
wytrzyma∏y, choç moce twórcze goÊci i radosna atmosfera
zbli˝ajàcych si´ Êwiàt wprost emanowa∏y przez komin, torujàc
drog´ eminencji z Laponii.

Rodzinne zaj´cia plastyczne

Op∏atkowe spotkania
Nasta∏ czas spotkaƒ, podczas których
dzielimy si´ op∏atkiem i sk∏adamy
z serca p∏ynàce ˝yczenia. Migoczàca
kolorowymi Êwiat∏ami choinka
wprowadza ten jedyny, w swoim
rodzaju, nastrój. Na t´ chwil´ czekamy
ca∏y rok, przygotowujemy si´ do niej,
aby móc prze˝ywaç jà w pe∏ni
i z radoÊcià. Dzielmy si´ Êwiàtecznym,
pogodnym nastrojem z innymi, a Êwiat
wokó∏ nas b´dzie pi´kniejszy, mo˝e
nie tylko w tym krótkim, grudniowym
okresie...

� BW

Laureatka I miejsca Kinga Korczak
z gimnazjum 

Afrykaƒskie rytmy w Niepor´cie

Op∏atkowe spotkanie 
w filii GOK w Kàtach
W´gierskich
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By∏a to ju˝ piàta edycja gminne-
go turnieju. Wzi´∏y w niej udzia∏
reprezentacje szkó∏ z: Bia∏obrze-
gów, Niepor´tu, Izabelina, Józefo-
wa i gospodarzy. Zawody rozegra-
ne zosta∏y w kategorii
klas I – III oraz IV – VI, a poszcze-
gólne klasy reprezentowane by∏y
przez 4 zawodników – 2 ch∏opców

i 2 dziewczynki. Podsumowane
wyniki najlepszych zawodników
wy∏oni∏y zwyci´zc´, którym zosta-
∏a ekipa Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach. Na drugim miej-
scu uplasowa∏y si´ ex equo szko-
∏y z Niepor´tu i Izabelina, III miej-
sce zaj´∏a Wólka Radzymiƒ-
ska, IV Józefów. Dyplomy

i puchary wr´czyli uczestnikom
organizatorzy zawodów: przewod-
niczàcy Rady Gminy Eugeniusz
Woêniakowski, Barbara Kopciƒ-
ska, kierownik dzia∏u Administra-
cji i Kadr, Wanda Delis, dyrektor
szko∏y oraz radny Roman Madej.

� BW

Zawodnik UKS Pilawa Micha∏
Skrzypkiewicz zajà∏ pierwsze miej-
sce w klasie Optimist, natomiast

Zuzanna Wojda w kategorii dziew-
czàt w tej samej klasie zaj´∏a dru-
gie miejsce. 

Sezon ten by∏ dla zawodników
UKS Pilawa niezwykle udany.
Startowali w wielu zawodach
m.in. Regatach o Puchar Mazur,
Regatach o Puchar Trenerów
w Gdyni i wspomnianej War-
szawskiej Olimpiadzie M∏o-
dzie˝y, zdobywajàc miejsca
na podium. Gratulujemy za-
wodnikom i ich trenerowi, Jano-
wi Tomczykowi, ˝yczàc
w przysz∏orocznym sezonie po-
myÊlnych wiatrów i dalszych
sukcesów. 

� BW

Na starcie stan´∏o ponad 200 za-
wodników, w tym 4 dziewczynki
z Bia∏obrzegów. Jako pierwsze
do walki stan´∏y w niedzielny po-
ranek: Asia Janeczko i Ola Krzy-
waƒska z rocznika 1998. Walczy-
∏y znakomicie, wygrywajàc
wszystkie walki w swoich katego-
riach wagowych w drodze do fina-
∏u. W finale Ola Krzywaƒska pew-
nie wygra∏a swojà walk´, zdoby-
wajàc z∏oty medal. Asia Janeczko

stoczy∏a w finale bardzo zaci´ty
pojedynek minimalnie przegrywa-
jàc i zdoby∏a srebrny medal.

Po po∏udniu do walki przystàpi-
∏y dziewczynki z rocznika 1997:
Paula Przyby∏owicz i Natalia M∏y-
narczyk, które posz∏y Êladem m∏od-
szych kole˝anek i walczy∏y znako-
micie. Natalia M∏ynarczyk zdoby-
∏a z∏oty medal, pewnie wygrywajàc
swojà kategori´ wagowà, a Paula
Przyby∏owicz okaza∏a si´ mini-

malnie gorsza w walce fina∏owej
i zdoby∏a medal srebrny w swojej
kategorii wagowej. Trener Przemy-
s∏aw èród∏o by∏ bardzo zadowolo-
ny z postawy swoich 4 podopiecz-
nych, które zdoby∏y 4 medale: 2
z∏ote i 2 srebrne. Kolejne zawody
to Mistrzostwa Polski M∏odzików,
gdzie zadebiutujà zawodnicy UKS
Pilawa: Pawe∏ Migacz i Micha∏ Ja-
ros∏aw Krzywaƒski 

� Jaros∏aw Krzywaƒski

Na starcie stan´∏o ponad 200 za-
wodników z ca∏ej Polski w tym 7
m∏odych judoków z Bia∏obrze-
gów. Nasi zawodnicy odnieÊli du-
˝y sukces zdobywajàc 4 bràzowe
medale. WÊród medalistów znaleê-
li si´: Asia Janeczko, Natalia M∏y-
narczyk, Marlena Michalczuk i ¸u-
kasz Szlubowski. Zdaniem trenera
Przemys∏awa èród∏o poziom spor-
towy zawodów by∏ bardzo wysoki
a wszyscy zawodnicy UKS Pilawa
zas∏ugujà na pochwa∏´ poniewa˝
zaprezentowali si´ bardzo dobrze
na tle rówieÊników.

Po raz kolejny dzieciom towarzy-
szy∏o liczne grono rodziców i ro-
dzeƒstwa, dzielnie dopingujàc.

� Jaros∏aw Krzywaƒski

W
czwartek, 25 paêdzierni-
ka, na boisku jednostki
Wojskowej w Bia∏obrze-

gach odby∏y si´ pó∏fina∏y Mazo-
wieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkol-
nej Szkó∏ Gimnazjalnych w pi∏ce
no˝nej ch∏opców. W rozgrywkach
wzi´li udzia∏ mistrzowie powiatów
rejonu legionowskiego. 

O du˝ym sukcesie mogà mówiç
zawodnicy Gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym, którzy w pe∏ni
wykorzystali atut gospodarza, wy-
grywajàc mecz fina∏owy z Gimna-
zjum w Dàbrówce (powiat wo∏o-
miƒski), awansujàc do fina-
∏u X Mazowieckich Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej.

Zawody przebiega∏y w dwóch
terminach. 23 paêdziernika w Po-
miechówku rozegrano mecz po-
mi´dzy miejscowym Gimnazjum
(powiat nowodworski) a Gimna-
zjum w Celestynowie (powiat
otwocki). Gra zakoƒczy∏a si´ remi-
sem 1: 1 i w rzutach karnych 3: 2
zwyci´˝yli goÊcie. Pozosta∏e me-
cze pó∏fina∏ów Mazowieckich
Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej odby-
∏y si´ 25 paêdziernika na boisku
w Bia∏obrzegach. W fina∏owym

meczu zespó∏ Gimnazjum w Stani-
s∏awowie Pierwszym nie da∏ wi´k-
szych szans zawodnikom z Dà-
brówki, wygrywajàc zdecydowa-

nie 5:1, po bramkach: Marcina
Stromeckiego, Bart∏omieja Kosa
i trzech trafieniach Paw∏a Madeja. 

� BW

GIM VOLLEY Cup 2007
Uczniowski Klub Sportowy
„D´bina” w Stanis∏awowie
Pierwszym jest
organizatorem pierwszego
Turnieju „Gim Volley Cup
– 2007” o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t.
Turniej odb´dzie si´
w dniach 19-20 grudnia w hali
Sportowej Gimnazjum im.
Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w Stanis∏awowie Pierwszym.
Zaproszenie do udzia∏u
w rozgrywkach przyj´∏o 12
dru˝yn, reprezentujàcych
gimnazja po∏o˝one w rejonie
Powiatu Legionowskiego oraz
Zalewu Zegrzyƒskiego. Jest to
pierwsza edycja turnieju, ale
od razu przygotowana z du˝ym
rozmachem i planowana jako
impreza cykliczna. Celem
organizatorów jest
popularyzacja pi∏ki siatkowej
i integracja spo∏ecznoÊci
lokalnej. Nadzór na przebiegiem
meczów sprawowaç b´dà
s´dziowie z Polskiego Zwiàzku
Pi∏ki Siatkowej.
W UKS D´bina grajà ch∏opcy
z rocznika 93 i m∏odsi. Trener
Bronis∏aw Orlikowski zg∏osi∏
ich ju˝ do rozgrywek
o mistrzostwo Polski,
organizuje równie˝ wyjazdy
na liczne zawody.

� BW

GIMNAZJUM w finale
Reprezentacja
Gimnazjum
w Stanis∏awowie
Pierwszym b´dzie graç
w finale X Mazowiecki
ch Igrzysk M∏odzie˝y
Szkolnej w pi∏ce
no˝nej ch∏opców.

KLASYFIKACJA KO¡COWA ZAWODÓW:

I miejsce Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym (powiat legionowski)

II miejsce Gimnazjum w Dàbrówce (powiat wo∏omiƒski)

III miejsce Gimnazjum w Górze Kalwarii (powiat piaseczyƒski)

IV miejsce Gimnazjum w Celestynowie (powiat otwocki)
V miejsce Gimnazjum w Pomiechówku (powiat nowodworski)

Mecze s´dziowali: Tomasz CieÊliƒski i Pawe∏ Lewandowski z Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej.

Dru˝yna pi∏ki no˝nej Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

UDANY start judoków 
W dniu 27 paêdziernika judocy UKS Pilawa uczestniczyli
w Ogólnopolskim Turnieju Judo Dzieci o Puchar Wójta
Gminy Sochaczew. 

ZAWODNICZKI UKS
Pilawa mistrzyniami
Warszawy w judo
Dzieƒ 18 listopada 2007 r okaza∏ si´ bardzo
szcz´Êliwy dla m∏odych judoków UKS Pilawa
i ich trenera Przemys∏awa èród∏o, którzy
uczestniczyli w XX Mistrzostwach Warszawy
Uczniowskich i Parafialnych Klubów
Sportowych Judo Dzieci. 

Zawodnicy wraz z trenerem

Ola Krzywaƒska – z∏ota medalistka mistrzostw Warszawy

ZAKO¡CZENIE sezonu ˝eglarskiego
28 listopada odby∏o si´ uroczyste zakoƒczenie sezonu regatowego
Warszawsko-Mazowieckiego Okr´gowego Zwiàzku ˚eglarskiego.
Triumfatorami Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y byli zawodnicy
UKS Pilawa.

Zawodnicy UKS Pilawa 
w towarzystwie Katarzyny
Szotyƒskiej i trenera J. Tomczyka

GMINNE zawody
tenisowe
23 listopada w Szkole
Podstawowej w Wólce
Radzymiƒskiej zorganizowane
zosta∏y Gminne Zawody w Tenisie
Sto∏owym o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t. 

Zwyci´zca zawodów – dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej
w Bia∏obrzegach z opiekunem Romanem Madejem
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Imi´ i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Sk∏adam deklaracj´ uczestnictwa w projekcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

na terenie Gminy Niepor´t w okresie od wrzeÊnia 2007r. do lutego 2008r.

2. Zobowiàzuj´ si´ do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie ze wskazaniami

w poni˝szej tabeli:

3. Zebrane selektywnie odpady komunalne, b´dà zgodnie z otrzymanym kalendarium

przygotowywane do odbioru i ustawiane przy wjeêdzie na teren posesji (adres):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Deklaruj´, ˝e posiadam umow´ podpisanà z przedsi´biorcà posiadajàcym zezwolenie

na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli

nieruchomoÊci, na odbiór pozosta∏ych odpadów komunalnych.

5. Wyra˝am zgod´ na nieodbieranie przez firm´ AG-Complex wype∏nionego worka w przypadku,

gdy jej pracownicy stwierdzà niew∏aÊciwà zawartoÊç worka w iloÊci przekraczajàcej 10 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis w∏aÊciciela posesji:

Co segregujemy:

Rodzaje worków: Mo˝na wrzucaç: Nie wrzucamy!

Worek zielony wszelkiego rodzaju puste Porcelany, szyb, luster, 
– odpady szklane opakowania szklane, butelki ˝arówek itp.

po napojach, winie, piwie, 
alkoholu, s∏oiki i naczynia 
szklane;

Worek niebieski ksià˝ki, zeszyty, gazety, tektur´, Papieru zabrudzonego
– odpady papierowe torby i kartony papierowe; i t∏ustego, papieru 

z dodatkiem folii i aluminium itp. 

Worek ˝ó∏ty czyste opakowania po napojach Opakowaƒ po lekarstwach, 
– odpady plastikowe i metalowe i innych p∏ynach oraz po chemii Êrodkach ochrony roÊlin

gospodarczej, czyste kubki i innych silnych chemikaliach,
i opakowania plastikowe zabawek, klisz fotograficznych,
po produktach spo˝ywczych plastikowych wyrobów
np. mlecznych, czyste folie technicznych itp.
i worki foliowe, pojemniki Opakowaƒ po lakierach 
oznaczone symbolami PET, i aerozolach,
HDPE, PE, PP; czyste puszki baterii, cz´Êci 
po napojach i konserwach, drobny samochodowych itp.
z∏om ˝elazny i z metali kolorowych, 
folie aluminiowe, zakr´tki i kapsle.

• ZEBRANO Zu˝yty
sprz´t elektryczny
i elektroniczny

Od paêdziernika tego roku, Urzàd
Gminy Niepor´t wraz z firmà
AG-Complex organizowa∏ zbiórki
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEE).
W pierwszym miesiàcu akcji
– paêdzierniku – firma AG-Complex
zebra∏a 496 kg. ZSEE, natomiast
w drugim miesiàcu akcji – listopadzie
– zebrano 330 kg. ZSEE odbierany by∏
bezpoÊrednio sprzed posesji
od uczestników „Projektu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
na terenie Gminy Niepor´t”, a tak˝e
mo˝na by∏o przywoziç ZSEE
w wyznaczonych dniach i godzinach
do Gminnych Punktów Odbioru
Segregowanych Odpadów
Komunalnych. Ostatni termin akcji
wyznaczony by∏ na 8. XII. 2007r.
(sobota). W przypadku du˝ego
zainteresowania oraz zapotrzebowania,
po nowym roku zostanie wyznaczony
kolejny termin. Dok∏adne informacje
na powy˝szy temat mo˝na uzyskaç
w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. 27
(II pi´tro) pod nr. tel. (022) 767 04 47,
jak równie˝ na stronie internetowej
www.nieporet.pl w BIP i w Dziale
Ekologia oraz w kolejnych „WieÊciach
Niepor´ckich”.

• ZBIERAMY zu˝yte
i przeterminowane
baterie!

Przypominamy, ˝e zgodnie z ustawà
o odpadach, odpady w postaci baterii
i akumulatorków nale˝y zbieraç
oddzielnie od innych rodzajów
odpadów oraz wrzucaç je
do specjalnych pojemników,
przeznaczonych na tego rodzaju
odpady. W zwiàzku z powy˝szym
zosta∏y rozstawione specjalne
pojemniki na terenie Gminy Niepor´t.
Pojemniki – w ramach edukacji
ekologicznej – ustawione zosta∏y
w szko∏ach podstawowych
– w Niepor´cie, w Bia∏obrzegach,
w Wólce Radzymiƒskiej,
w Józefowie, w Izabelinie,
w gimnazjum oraz w OÊrodkach
TPD w Zegrzu Po∏udniowym i Ryni.
Zu˝yte baterie mo˝na przekazywaç
dzieciom, które przyniosà je
do szko∏y, do specjalnych
pojemników, nast´pnie firma AG-
Complex odbierze zu˝yte
i przeterminowane baterie i przeka˝e
je przedsi´biorstwu zajmujàcemu si´
unieszkodliwianiem tego rodzaju
odpadów. Ponadto pojemniki zosta∏y
ustawione:
– w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
– w Gminnym OÊrodku Kultury
w Stanis∏awowie Drugim, 
– w Gminnym OÊrodku Kultury
w Kàtach W´gierskich, 
– w Gminnym OÊrodku Kultury
w Beniaminowie,
– w Samodzielnym Publicznym
Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej
w Niepor´cie.
Zu˝yte i przeterminowane baterie
mo˝na równie˝ przywoziç
do Gminnego Punktu Odbioru
Segregowanych Odpadów
Komunalnych w Woli Aleksandra
przy ul. Wolskiej.

� Renata Szkolniak

GMINA Niepor´t
segreguje odpady!

Mija trzeci miesiàc akcji segrega-
cji odpadów. W bezp∏atnym „Pro-
jekcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych na terenie Gmi-
ny Niepor´t”, realizowanym przez
Urzàd Gminy Niepor´t i firm´
AG-Complex, uczestniczy ju˝
ok. 460 osób (posesji). IloÊci zbie-
ranych odpadów surowcowych
z miesiàca na miesiàc roÊnie, a jak
ju˝ Paƒstwa informowaliÊmy, im
wi´cej ch´tnych i im wi´cej prawi-
d∏owo zebranych odpadów surow-
cowych, tym wi´ksza szansa
na kontynuacj´ projektu w sposób
najbardziej efektywny i racjonal-
ny dla wszystkich stron. 

W paêdzierniku firma AG-Com-
plex zebra∏a od uczestników ak-
cji: 630 kg plastiku, 1770 kg
szk∏a, 2390 kg papieru oraz 70 kg
metalu, czyli razem 4860 kg odpa-
dów surowcowych (w poprzednim
miesiàcu wrzeÊniu zebrano ∏àcz-
nie 3628 kg odpadów surowco-
wych), natomiast w miesiàcu listo-
padzie zebrano: 1150 kg plasti-
ku, 3260 kg szk∏a, 4400 kg papieru
oraz 130 kg metalu, czyli ra-
zem 8940 kg odpadów surowco-
wych – jak widaç mieszkaƒcy co-
raz efektywniej segregujà odpady,
gdy˝ liczba zebranych odpadów
surowcowych z ostatniego miesià-
ca zwi´kszy∏a si´ prawie dwukrot-
nie w stosunku do poprzednich

miesi´cy.
NIESTETY!!! Nadal trafiajà

si´ worki z odpadami ogólnymi
– niesurowcowymi (zmieszany-
mi)! W miesiàcu paêdzierniku
zebrano takich odpadów 50 kg,
natomiast w miesiàcu listopa-
dzie zebrano ich a˝ 600 kg!!!
A nale˝y pami´taç, ˝e dzi´ki pra-
wid∏owej segregacji odpadów,
przyczyniamy si´ do zmniejszania
iloÊci odpadów trafiajàcych
na sk∏adowiska, chronimy zasoby
naturalne poprzez ograniczanie zu-
˝ycia surowców pierwotnych,
oszcz´dzamy energi´, chronimy
Êrodowisko.

Urzàd Gminy Niepor´t wraz
z firmà AG-Complex przez ca∏y
czas trwania wy˝ej wspomnianego
Projektu zaprasza wszystkich
mieszkaƒców Gminy Niepor´t
do uczestnictwa w nim. Nale˝y tyl-
ko wype∏niç deklaracj´, której eg-
zemplarz mo˝na uzyskaç w Urz´-
dzie Gminy lub na stronie interne-
towej www.nieporet.pl, w BIP
w dziale Ekologia oraz z∏o˝yç jà
w Urz´dzie Gminy Niepor´t lub
u so∏tysa. Wszelkie informacje
na powy˝szy temat mo˝na równie˝
uzyskaç pod nr. tel. (0-
22) 767 04 47. 

� Renata Szkolniak

Przypominamy, ˝e...
odbiór wystawianych przy furtce worków odbywa si´ w ostatni
czwartek i piàtek ka˝dego miesiàca, od godz. 7.00 – worki nale˝y
wystawiaç przed godzinà 7.00 rano – w podziale:

czwartek – Józefów, Micha∏ów-Grabina, Kàty W´gierskie,
Rembelszczyzna, Stanis∏awów Pierwszy, Aleksandrów, Izabelin;
piàtek – Niepor´t – os. G∏ogi/os. D´bina, Niepor´t, Zegrze
Po∏udniowe, Wólka Radzymiƒska, Rynia, Bia∏obrzegi,
Micha∏ów-Reginów, Stanis∏awów Drugi.

NOWE
nasadzenia
drzew
Majàc na uwadze popraw´ walorów
krajobrazowych i estetyki terenu, w ramach
corocznego zwi´kszania zadrzewieƒ posadzono
na terenie Gminy Niepor´t 163 sadzonki
nowych drzew. 

Sadzono drzewa w gatunkach: li-
pa drobnolistna, klon pospolity,
klon polny, jarzàb szwedzki, dàb
czerwony i jesion wynios∏y. W po-
rozumieniu z zarzàdcami dróg no-
wymi nasadzeniami uzupe∏niono
zadrzewienia przydro˝ne przy ul.
Jana Kazimierza, ul. Izabeliƒskiej,
ul. Zegrzyƒskiej, ul. Szkolnej oraz
teren na Placu WolnoÊci. Ponadto
zasadzono nowe drzewa przy pla-
cówkach oÊwiatowych i oÊrodkach

kultury a tak˝e na terenach osiedlo-
wych. Cz´Êç drzew posadzono
w miejscach, gdzie zosta∏y usuni´-
te wczeÊniej drzewa stanowiàce za-
gro˝enie dla otoczenia, zamierajà-
ce lub uszkodzone. Jesienià by∏y to
g∏ównie gatunki liÊciaste, wiosnà
natomiast b´dà kontynuowane dal-
sze nasadzenia, w tym równie˝ ga-
tunkami zimà zielonymi. 

� Dariusz Wróbel M∏ode drzewa na Placu WolnoÊci
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M
inà∏ listopad, miesiàc
dwóch wa˝nych Âwiàt
– Zmar∏ych i Niepodleg∏o-

Êci. W historii Polski ich zwiàzek
nabiera wymiaru dziejowej niero-

zerwalnoÊci, gdy tak wielu zna-
nych i nieznanych bohaterów walk
o niepodleg∏oÊç naszej Ojczyzny
odda∏o ̋ ycie w czasie powstaƒ na-
rodowych i wojen Êwiatowych.
Listopadowa zaduma sk∏oni∏a au-
tora do odwiedzenia samotnych
mogi∏, po∏o˝onych z dala od cmen-
tarzy, nieraz zapomnianych w ost´-
pach leÊnych, kryjàcych szczàtki
poleg∏ych na naszym terenie ˝o∏-
nierzy ró˝nych armii. Najstarszà
jest prawdopodobnie mogi∏a nie-
znanego ˝o∏nierza, poleg∏ego
w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej 1920 roku na Nowolipiu
przy ul. Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie
(fot. 1). Po wybudowaniu schodów
mo˝na do niej podejÊç, wchodzàc
na wysokà skarp´, gdzie na skraju
lasu jest widoczna mogi∏a. Corocz-

nie sà tu sk∏adane w sierpniu kwia-
ty w rocznic´ Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku.

Inne napotkane mogi∏y pocho-
dzi∏y z 1944 roku, gdy wojska ra-

dzieckie wyzwala∏y te tereny, spy-
chajàc oddzia∏y niemieckie w stro-
n´ Wis∏y i Narwi. Odnalezione
groby to m.in. zachowany przy Po-
mniku Strzelców Kaniowskich
w Zamostkach grób ˝o∏nierza ra-
dzieckiego (fot. 2) oraz pamiàtko-
wa mogi∏a i krzy˝ ko∏o przystan-
ku kolejowego Dàbkowizna
(fot. 3). Autor kilka lat temu odna-
laz∏ na tej mogile tabliczk´ z infor-
macjà, ˝e jest to miejsce upami´t-
niajàce poleg∏ych w 1944 r. ̋ o∏nie-
rzy radzieckich, wyzwalajàcych te
ziemie z ràk hitlerowskich okupan-
tów. ˚o∏nierze byli chowani
na dwóch cmentarzach polowych
znajdujàcych si´ w tym rejonie,
a po wojnie ekshumowani
na cmentarze w Pu∏tusku i Warsza-
wie. Obecnie na krzy˝u jest tabli-
ca upami´tniajàca Êmierç ̋ o∏nierzy
Armii Krajowej (?). Zmieni∏ si´
równie˝ napis na mogile w lesie
za Niepor´tem w kierunku Micha-
∏owa-Reginowa (fot. 4), gdy˝

na poczàtku by∏a tam informacja
o poleg∏ym nieznanym ˝o∏nierzu
niemieckim, a teraz napis mówi
o nieznanym ̋ o∏nierzu, prawdopo-
dobnie radzieckim, z 70 Armii
(oznacz. 1FB70A), poleg∏ym
w dniu 25 paêdziernika 1944 roku.
Dwie mogi∏y nieznanych ̋ o∏nierzy
radzieckiego i polskiego (?)
przy tzw. „rurociàgu” w kierunku
Kàtów W´gierskich, zosta∏y roz-
kopane przez poszukiwaczy mili-
tariów. Jeszcze niedawno by∏y wi-
doczne zarysy mogi∏ i deseczki
z napisami wyci´tymi w drewnie.
Podobny los spotka∏ byç mo˝e mo-
gi∏´ na skraju lasu na wysokoÊci
Stanis∏awowa Pierwszego, gdy˝
nie mo˝na ju˝ jej odnaleêç w tere-
nie. Dobrze zachowana jest mogi-
∏a z krzy˝em na wzgórzu w lesie
na granicy Niepor´tu i Stanis∏awo-
wa Pierwszego (fot. 5). Na poczàt-
ku listopada autor przypadkiem
natrafi∏ na mogi∏´ nad brzegiem
rzeki Czarnej w Czarnej Strudze,

która upami´tnia miejsce Êmierci
radzieckiego pilota zestrzelonego
w 1944 roku w tej okolicy (fot. 6).
Pilota wzi´to do niewoli, ale
w czasie nalotu zbieg∏. Jednak gdy
ucieka∏ w stron´ rzeki Czarnej i la-
su, zosta∏ zauwa˝ony przez ̋ o∏nie-
rzy niemieckich, znajdujàcych si´
w zabudowaniach starej leÊni-
czówki i rozstrzelany w miejscu,
gdzie jest mogi∏a. To interesujàca
historia, o której byç mo˝e uda si´
autorowi zgromadziç wi´cej infor-
macji. W rejonie Marek i Czarnej
Strugi w 1944 roku toczono wie-
lodniowe walki, a teren ten nie jest
jeszcze dok∏adnie poznany. Byç
mo˝e równie˝ w innych miej-
scach na terenie gminy sà zapo-
mniane mogi∏y nieznanych ̋ o∏nie-
rzy. Informacje w tej sprawie mo˝-
na przesy∏aç na adres
elektroniczny d.wrobel@niepo-
ret.pl lub zostawiç w Urz´dzie
Gminy Niepor´t pok. nr 28. 

� Dariusz Wróbel
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Âladem leÊnych mogi∏...

fot. 1 fot. 2

fot. 5

fot. 6 fot. 4

fot. 3


