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PRZYJAZNE firmy
W czwartek (16.02)
odbyło si´ spotkanie
wójta Sławomira
Macieja Mazura
z przedstawicielami
firm i przedsi´biorcami,
zwiàzanymi
z działalnoÊcià
gospodarczà na terenie
gminy.
W podzi´kowaniu
za współprac´
i zaanga˝owanie
w inicjatywy społeczne
i kulturalne, goÊcie
uhonorowani zostali
odznakà Firma
Przyjazna Gminie
Niepor´t.

S
potkanie przygotowane przez
Dzia∏ Informacji Publicznej
i Promocji Gminy Niepor´t od-

by∏o si´ w sali Gminnego OÊrodka
Kultury. Dominujàcym elementem de-
koracji sceny by∏o wyÊwietlone logo
spotkania – Firma Przyjazna Gminie
Niepor´t.

Wieczór rozpoczà∏ wyst´p Krzyszto-
fa Daukszewicza, satyryka, poety, felie-
tonisty, kompozytora, mieszkaƒca gmi-
ny Niepor´t. Charakterystyczny humor
i wyg∏aszane z przewrotna powagà ko-
mentarze do spo∏ecznej i politycznej
rzeczywistoÊci, wprowadzi∏y zebranych
w doskona∏y nastrój, sk∏aniajàc jednak-
˝e do g∏´bszej refleksji. Artysta otrzy-
ma∏ goràce brawa oraz, jako pierwszy
tego wieczoru, serdeczne podzi´kowa-
nia od wójta S∏awomira Macieja Mazu-

ra za wspó∏prac´ z gminà i uczestnictwo
w uroczystoÊciach. Nast´pnie na scen´
zapraszani byli przedstawiciele firm
i przedsi´biorcy, którzy w szczególny
sposób wpisali si´ w ˝ycie spo∏eczno
– gospodarcze i kulturalne gminy. S∏o-
wom podzi´kowania za wysi∏ek wk∏a-
dany w rozwój firm, za anga˝owanie si´
w lokalne inicjatywy spo∏eczne i kultu-
ralne, towarzyszy∏y odznaki oraz dyplo-
my. GoÊcie dzi´kowali za udanà wspó∏-
prac´, za stwarzanie firmom w gminie
warunków sprzyjajàcych rozwojowi,
podkreÊlajàc cz´sto swoje bezpoÊrednie
zwiàzki z terenem. 

Spotkanie zakoƒczy∏ pocz´stunek
z tradycyjnymi pàczkami i faworkami,
którymi uczestnicy wspólnie Êwi´towa-
li t∏usty czwartek. 
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RELACJA z niedzielnego wieczóru karnawałowego

w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie
cczzyyttaajj  ssttrroonnaa  55

POSZUKIWANY KANDYDAT NA ZAST¢PSTWO 

W DZIALE BUD˚ETU I FINANSÓW

Wójt Gminy Niepor´t poszukuje kandydata
do pracy na zast´pstwo 

w Dziale Bud˝etu i Finansów

Od kandydata wymagana jest znajomoÊç 
ksi´gowoÊci bud˝etowej oraz umiej´tnoÊç obs∏ugi

programów ksi´gowych.
Informacje w sprawie pracy uzyskaç mo˝na

w Urz´dzie Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1 pokój
nr 17 lub tel. 767-04-24.

og∏oszenieog∏oszenie

AKTUALNY DOWÓD

Pami´tajmy, ˝e zmiana danych zamieszczo-
nych w dowodzie osobistym, zmusza nas
do wymiany dokumentu, pod rygorem utra-
ty jego wa˝noÊci. 

Z dniem 1 stycznia 2009r. wesz∏y w ˝ycie prze-
pisy ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1198), na pod-
stawie których b´dà uniewa˝niane z urz´du do-
wody osobiste tych osób, które na skutek zmia-
ny danych zamieszczanych w dowodzie osobi-
stym nie dokona∏y wymiany dokumentu. 
W przypadku obywateli polskich zamieszka∏ych
na terenie kraju uniewa˝nienie dowodu osobi-
stego nast´puje po trzech miesiàcach od dnia,
w którym powsta∏ obowiàzek wymiany.
W przypadku obywateli polskich przebywajàcych
za granicà termin, o którym mowa wynosi czte-
ry miesiàce.

NOWE STAWKI ODSETEK ZA ZW¸OK¢ 

OD ZALEG¸OÂCI PODATKOWYCH

Nowe stawki odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏o-
Êci podatkowych oraz obni˝onej stawki od-
setek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci podatkowych
reguluje Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Zgodnie z treÊcià Obwieszczenia Ministra Finan-
sów, poczynajàc od dnia 28 stycznia 2009 r.:
1) stawka odsetek za zw∏ok´ od zaleg∏oÊci po-

datkowych wynosi 11,50% kwoty zaleg∏o-
Êci w stosunku rocznym,

2) obni˝ona stawka odsetek za zw∏ok´ od za-
leg∏oÊci podatkowych wynosi 8,63% kwoty
zaleg∏oÊci w stosunku rocznym.

Pe∏na treÊç obwieszczenia znajduje si´ na stro-
nie www.bip.nieporet.pl w zak∏adce Podatki
i op∏aty.

KOMPETENCJE DO NADAWANIA

NAZW DROGOM

Informujemy mieszkaƒców, ˝e Rada Gminy
posiada kompetencje do nadawania nazw
drogom wewn´trznym na terenie gminy,
stanowiàcym w∏asnoÊç osób fizycznych.

Nadanie nazwy mo˝e nastàpiç po uzyskaniu pi-
semnej zgody w∏aÊcicieli terenów, na których
droga si´ znajduje. Zach´camy mieszkaƒców
do skorzystania z tej mo˝liwoÊci, co pozwoli
na uporzàdkowanie numeracji porzàdkowej nie-
ruchomoÊci na terenie gminy.

�
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Rozmowa z...

3 lutego miało miejsce spotkanie Koła Gminnego
nr 27 Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Wi´êniów Politycznych oraz Zarzàdu Koła
Powiatowego ZKRPiBWP w Legionowie. Na mocy
podpisanych dokumentów, rozwiàzane zostało Koło
w Niepor´cie, a jego członkowie zasilili szeregi Koła
legionowskiego.

KOMBATANCI
w Legionowie

Decyzja o likwidacji Ko∏a komba-
tantów w Niepor´cie i obj´cia jego
cz∏onków opiekà organizacji w Le-
gionowie uzyska∏a aprobat´ Mazo-
wieckiego Zarzàdu Wojewódzkiego
ZKRPiBWP w Warszawie. Podyk-
towana by∏a problemami organiza-
cyjnymi, jakie trapi∏y kombatantów
niepor´ckich od dwóch lat. PrzejÊcie
pod zarzàd organizacji powiatowej
zapewni cz∏onkom ko∏a gminnego
mo˝liwoÊç dalszego funkcjonowania
w strukturach kombatanckich oraz
integracj´ ze Êrodowiskiem.
W styczniu szeregi ko∏a legionow-
skiego zasilili te˝ cz∏onkowie z Se-
rocka. Podczas spotkaniu w Niepo-
r´cie Prezes p∏k Zdzis∏aw Jurkowski
przedstawi∏ zebranym zakres dzia∏al-
noÊci Ko∏a powiatowego, poinfor-

mowa∏ o uroczystoÊciach Êrodowi-
ska kombatanckiego oraz zapewni∏
o mo˝liwoÊci uzyskania pomocy
przez podopiecznych. Wójt S∏awo-
mir Maciej Mazur zadeklarowa∏
wsparcie gminy przy dzia∏aniach
organizacyjnych Ko∏a i zaprosi∏ je-
go cz∏onków do udzia∏u w gminnych
uroczystoÊciach. 

Siedziba Ko∏a w Legionowie znaj-
duje si´ przy ulicy Jagielloƒskiej 4a.
Spotkania odbywajà si´ w ka˝dy
wtorek w godz. 10.00 – 13.00 i za-
praszajà na nie serdecznie pod-
opiecznych cz∏onkowie Zarzàdu
– prezes p∏k Zdzis∏aw Jurkowski, za-
st´pca p∏k Kazimierz Przymusiƒski
oraz sekretarz Hanna Jasion. 

� BBWW

OOdd 11  ssttyycczznniiaa 22000099  rrookkuu  jjeesstt  PPaann
ddyyrreekkttoorreemm  GGmmiinnnneeggoo  ZZaakk∏∏aadduu  KKoo--
mmuunnaallnneeggoo..  JJaakkii  jjeesstt  zzaakkrreess  ddzziiaa∏∏aa--
nniiaa  jjeeddnnoossttkkii??

– Gminny Zak∏ad Komunalny wyko-
nuje zadania zlecone przez gmin´,
a mo˝na je podzieliç na dwie gru-
py. Jedna to eksploatacja gminnych
stacji uzdatniania wody, oczyszczal-
ni Êcieków oraz sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej. Wià˝e si´ z tym
wydawanie pozwoleƒ na pod∏àcze-
nie do sieci, a tak˝e dokonywanie
rozliczeƒ za pobór wody i odprowa-
dzanie Êcieków. Mamy 2,5 tys. od-
biorców wody, a Êcieki odbieramy
od 350 podmiotów. Druga to admi-
nistrowanie i zarzàdzanie mieszka-
niowym zasobem gminy. W przy-
sz∏oÊci prawdopodobnie zadania
te zostanà rozszerzone, np. o utrzy-
manie porzàdku na terenie gminy.

WWsszzyyssttkkiiee  sspprraawwyy  zzwwiiààzzaannee  zz ppoodd--
∏∏ààcczzeenniieemm  ddoo ggmmiinnnneeggoo  wwooddoocciiààgguu
nnaallee˝̋yy  oobbeeccnniiee  zzgg∏∏aasszzaaçç  ddoo ZZaakk∏∏aa--
dduu  KKoommuunnaallnneeggoo??

– Tak. Na stronie internetowej
gminy, w zak∏adce „Jak za∏atwiç
spraw´?”, przedstawiona jest ca∏a
procedura pod∏àczenia do sieci
wodociàgowej oraz dokumenty, ja-
kie nale˝y z∏o˝yç. W skrócie wyglà-
da to nast´pujàco – zaczynamy
od wype∏nienia i z∏o˝enia w Zak∏a-
dzie wniosku o wydanie warunków
technicznych przy∏àczenia nieru-
chomoÊci do gminnej sieci wodo-
ciàgowej. Odpowiedzi udzielamy
maksymalnie w ciàgu 21 dni, jed-
nak staramy si´ skróciç ten czas,
obecnie gdy iloÊç sk∏adanych wnio-
sków nie jest du˝a i wynosi kilka
dziennie, oczekiwanie nie trwa d∏u-
˝ej ni˝ 2 – 3 dni. Kolejny krok to
zlecenie przez w∏aÊciciela upraw-
nionemu projektantowi wykonania
projektu przy∏àcza. Po jego wybu-
dowaniu nale˝y zg∏osiç w∏àczenie
do wodociàgu oraz do odbioru
technicznego. Procedur´ koƒczy
z∏o˝enie wniosku o zawarcie umo-
wy na zaopatrzenie w wod´ i od-

prowadzanie Êcieków, a nast´pnie
podpisanie samej umowy.

JJaakkiiee  ssttaawwkkii  zzaa wwoodd´́  ii ÊÊcciieekkii  oobboo--
wwiiààzzuujjàà  oobbeeccnniiee  ww GGmmiinnnnyymm  zzaakk∏∏aa--
ddzziiee  KKoommuunnaallnnyymm??

– Za 1 m3 wody p∏acimy 2,09 z∏/m3

brutto, za odprowadzenie Êcie-
ków 3,68 z∏/m3 brutto. Rozliczenia
dokonywane sà co dwa miesiàce,
w miesiàcach parzystych. 

CCzzyy  ssàà  ttoo  wwyyssookkiiee  ssttaawwkkii??

– Te kwoty ustalone sà na niskim
poziomie. W porównaniu z sàsied-
nimi gminami, a tak˝e Legionowem,
Radzyminem, Warszawà, Markami,
mamy najtaƒszà wod´. 

CCzzyy  pprrzzeewwiiddyywwaannaa  jjeesstt  ww ttyymm  rrookkuu
ppooddwwyy˝̋kkaa  oopp∏∏aatt  zzaa wwoodd´́??

– Gminny Zak∏ad Komunalny, wy-
pe∏niajàcy obowiàzki przedsi´bior-
stwa wodociàgowo-kanalizacyjne-
go, dzia∏a od 1 stycznia 2009 roku
i, w Êwietle ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wod´ i odprowadza-
niu Êcieków, zmiana taryf mo˝e na-
stàpiç po 18 miesiàcach od momen-
tu powo∏ania zak∏adu, czyli
w naszym przypadku dopiero w lip-
cu 2010 roku. 
Chcia∏bym jeszcze wspomnieç
o tym, ˝e wprowadziliÊmy w∏aÊnie
nowy system do rozliczania nale˝-
noÊci za wod´. Jest bardzo nowo-
czesny, praca inkasenta jest odno-
towywana w naszym systemie,
na bie˝àco wyÊwietla si´ informa-
cja z ka˝dego odczytu. Faktura jest
od razu przygotowywana, nale˝-
noÊç mo˝e przyjàç inkasent, mo˝na
jà uiÊciç na poczcie, w banku Spó∏-
dzielczym w Niepor´cie, który nie
pobiera op∏at za t´ wp∏at´. Faktu-
r´ mo˝na te˝ otrzymaç w Zak∏adzie. 

CCzzyy  ww cciiààgguu  ttyycchh  ddwwóócchh  mmiieessii´́ccyy
ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ZZaakk∏∏aadduu  uuddaa∏∏oo  ssii´́
ww ppee∏∏nnii  zzoorrggaanniizzoowwaaçç  jjeeggoo  ddzziiaa∏∏aall--
nnooÊÊçç??

– Tak, obecny stan zatrudnienia
w pe∏ni odpowiada przydzielonym
nam zadaniom. W Gminnym Zak∏a-
dzie Komunalnym pracuje obec-
nie 15 osób, z tego 8 tu na miejscu,
które m. in. wydajà warunki tech-
niczne, nadzorujà prac´ oczysz-
czalni, dokonujà rozliczeƒ za wod´
i Êcieki, administrujà mieszkaniami
komunalnymi. Pozosta∏e pracujà
w terenie, na stacjach wodociàgo-
wych w Stanis∏awowie Pierwszym
i Józefowie oraz w oczyszczalni
Êcieków, wykonujàc bie˝àcà kon-
serwacj´ i naprawy.

JJaakkàà  iillooÊÊcciiàà  mmiieesszzkkaaƒƒ  kkoommuunnaall--
nnyycchh  ddyyssppoonnuujjee  ggmmiinnaa??

– W administrowaniu mamy 50
mieszkaƒ komunalnych, które znaj-
dujà si´ m.in. w Bia∏obrzegach, Iza-
belinie, Zegrzu Po∏udniowym, Nie-
por´cie i w Wólce Radzymiƒskiej.
Zamieszkuje w nich ok. 120 osób. 

JJaakkiieeÊÊ  ppoowwaa˝̋nniieejjsszzee  aawwaarriiee  oodd ppoo--
cczzààttkkuu  pprraaccyy  ZZaakk∏∏aadduu....??

Na szcz´Êcie nie, odpukaç. W bie-
˝àcym roku nie by∏o ˝adnych po-
wa˝nych awarii sieci wodociàgo-
wych, ale bywa∏y drobne incyden-
ty. Ostatnio jeden z mieszkaƒców,
robiàc drena˝ na dzia∏ce, uszkodzi∏
w∏asne przy∏àcze wodociàgowe.
Na szcz´Êcie sytuacja zosta∏a szyb-
ko opanowana, dostawa wody
do okolicznych domów wstrzymana
by∏a tylko na godzin´. W przypad-
ku problemów, mo˝na dzwoniç
do nas w godzinach pracy Zak∏adu
na numer (022) 774 87 89, poza go-
dzinami pracy Zak∏adu na numer
alarmowy 604 248 425 lub przes∏aç
na adres e-mail gzk.sekreta-
riat@nieporet.pl. Osoby chcàce
zg∏osiç uwagi bezpoÊrednio do mnie
zapraszam do siedziby Zak∏adu
w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 15–17.

DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

SSzzaannoowwnnii  CCzzyytteellnniiccyy,,  pprrooppoonnuujjeemmyy  PPaaƒƒssttwwuu  lleekkttuurr´́  nnoowweejj  rruubbrryykkii,,  ppooÊÊwwii´́--
ccoonneejj  sspprraawwoomm  ddoottyycczzààccyymm  ggmmiinnyy  ii nnaass  –– mmiieesszzkkaaƒƒccóóww,,  aa kkttóórree  zz rróó˝̋nnyycchh
pprrzzyycczzyynn  ssàà  nniiee  ww ppee∏∏nnii  jjaassnnee,,  bbuuddzzàà  nnaasszzee  wwààttpplliiwwooÊÊccii..  PPoowwooddeemm  bbyywwaa  nniiee--
kkiieeddyy  nniieezzrroozzuummiieenniiee,,  iinnnnyymm  rraazzeemm  bbrraakk  ddookk∏∏aaddnneejj  iinnffoorrmmaaccjjii  lluubb  iinnffoorrmmaa--
ccjjee  nniieeppee∏∏nnee,,  ppoojjaawwiiaajjààccee  ssii´́  nnpp..  ww ggaazzeettaacchh  llookkaallnnyycchh  ii wwyymmaaggaajjààccee  uuzzuu--
ppee∏∏nniieenniiaa..

Dzisiaj wyjaÊniamy spraw´ roszczeƒ
w stosunku do Gminy Niepor´t Ze-
spo∏u Zarzàdców NieruchomoÊci
Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, który sprawuje zarzàd
nad lokalami Wspólnot Mieszkanio-
wych na Osiedlu Wojskowym w Bia-
∏obrzegach i Zegrzu Po∏udniowym. 
Dotyczà one rzekomego przej´cia
przez Gmin´ Niepor´t infrastruktury
kanalizacyjnej na terenie osiedla
w Bia∏obrzegach i Zegrzu Po∏udnio-
wym i wzi´cia ca∏kowitej odpowie-
dzialnoÊci za jej stan techniczny i eks-
ploatacj´.
Takie przedstawienie sprawy jest nie-
zgodne ze stanem faktycznym i wpro-
wadza mieszkaƒców w b∏àd. 
Gmina nie zarzàdza i nie jest eksplo-
atatorem infrastruktury kanalizacyjnej
na terenie Bia∏obrzegów i Zegrza Po-
∏udniowego.

Stronà, która powinna przejàç istnie-
jàcà infrastruktur´ kanalizacyjnà jest
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodocià-
gów i Kanalizacji w Warszawie. Âcie-
ki z osiedla w Bia∏obrzegach odprowa-
dzane sà do kolektora Êciekowego
w ul. Wczasowej. Natomiast Êcieki
w Zegrzu P∏d. odprowadzane sà do ko-
lektora w ul. Warszawskiej. Oba te ko-
lektory sà eksploatowane przez Miej-
skie Przedsi´biorstwo Wodociàgów
i Kanalizacji w Warszawie, które
Êwiadczy us∏ugi na tym terenie. Dla-
tego te˝ stronami najbardziej w∏aÊci-
wymi do podejmowania decyzji w za-
kresie infrastruktury kanalizacyjnej
na terenie Bia∏obrzegów i Zegrza P∏d.,
a tak˝e skompletowania odpowiedniej
dokumentacji technicznej, sà ZZN
WAM Sp. z o.o. w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz MPWiK w War-
szawie.

� BW
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Rozstrzygni´te zostały przetargi na realizacj´ gminnych inwestycji
drogowych, które rozpocznà si´ z nastaniem wiosny.

Do koƒca marca na przystankach na terenie gminy stanie 5 nowych wiat autobusowych.

D
rugi etap przebudowy ulicy
Sienkiewicza w Józefowie
realizowa∏a b´dzie firma Dro-

gi i Mosty z Pu∏tuska. Po∏o˝y na-
wierzchni´ asfaltowà (2 warstwy)
na podbudowie z kruszywa kamien-
nego ∏amanego, na odcinku d∏ugo-
Êci 440 metrów, do skrzy˝owania
z ulicà LeÊnà. 

Termin wykonania prac przypada 30
maja, a ich koszt wyniesie 270 tys. z∏.

Przebudow´ ulicy Wa∏owej w Kà-
tach W´gierskich wykona firma Po-
lhild I z Koby∏ki. Po∏o˝ona zostanie
nawierzchnia asfaltowa na podbudo-
wie z kruszywa, wraz z kraw´˝nika-
mi. Inwestycja obejmie ca∏a drog´
d∏ugoÊci 390 metrów. 

Koszt realizacji prac, których za-
koƒczenie przewidziano 30 maja,
wyniesie 269 tys. z∏.

Na ulicy Krzywej w Stanis∏awowie
Pierwszym powstanie ciàg pieszo-
-jezdny o nawierzchni z kostki beto-
nowej wraz z wjazdami do posesji

i w∏àczeniem do ulicy powiatowej.
Prace wykonane zostanà na ca∏ej uli-
cy o d∏ugoÊci 145 metrów. Realiza-
torem b´dzie firma Dowbud C z War-
szawy. Koszt inwestycji to 118 tys. z∏.

Kolejna ulica wewn´trzna od uli-
cy Ró˝anej w Niepor´cie otrzyma
nowà nawierzchni´. Powstanie ciàg

pieszo-jezdny z kostki betonowej,
o d∏ugoÊci 60 metrów. Wykonawcà
b´dzie firma Partner z Chotomowa.
Koszt prac to 58 tys. z∏. 

Termin zakoƒczenia dwóch ostat-
nich inwestycji to równie˝ 30 maja. 

� BBWW

PRZYGOTOWANIE
do inwestycji drogowych

PRZYSTANKI w nowej szacie
OBRADY Rady Gminy

MIESZKANIE komunalne
dla potrzebujàcych

Rozstrzygni´ty został
przetarg na oÊwietlenie
dwóch gminnych ulic
– Cyprysowej
i Âwierkowej
w Stanisławowie
Pierwszym.

OÂWIETLANIE
ulic gminnych
W ramach realizacji zamówienia
wykonawca Przedsi´biorstwo
Instalacji Elektrycznych Jankowski,
Siennicki w ¸om˝y zamontuje 26
s∏upów oÊwietleniowych stalowych
z wysi´gnikiem jednoramiennym
oraz wykona lini´ kablowà d∏ugoÊci
900 metrów. Termin wykonania
prac wyznaczony zosta∏ na koniec
maja, ich koszt wyniesie 63,1 tys. z∏.

� BBWW

Ka˝dego roku w bud˝ecie gminy re-
zerwowana jest kwota na zakup no-
wych wiat autobusowych. W tym ro-
ku ju˝ podpisana zosta∏a umowa z
firmà Budotechnika w Plichowi-
cach. Zamontuje ona 5 nowych wiat
typu Mercury 2005 ST i Mercury
2003 ST. Nowy wystrój uzyskajà
przystanki w Rembelszczyênie przy
gazowni w stron´ Warszawy i Nie-
por´tu oraz na rondzie w stron´ Nie-
por´tu i Legionowa, a tak˝e w Wól-
ce Radzymiƒskiej przy ulicy Szkol-
nej. Koszt zakupu i monta˝u wiat to
28 tys. z∏. � BB..  WWiillkk

O G ¸ O S Z E N I E

Wójt Gminy Niepor´t, 

adres: Urzàd Gminy Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t 

tel. 022 767 04 00, 767 04 05, 767 04 16 fax 022 767 04 41 

jako Zamawiajàcy zaprasza do sk∏adania ofert na

Budow´ p∏ywalni sportowej w Stanis∏awowie Pierwszym 

gm. Niepor´t, w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest budowa p∏ywalni sportowej w miejscowoÊci

Stanis∏awów Pierwszy gm. Niepor´t przybudowanym od strony wschodniej

do  budynku Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym ul.Jana Kazimierza

16d.

Pe∏na treÊç og∏oszenia znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl 

w zak∏adce Przetargi.

12 lutego w Sali Konferencyjnej
Urz´du Gminy Niepor´t odby∏a si´
pierwsza w 2009 roku sesja Rady
Gminy. 

Przewodniczàcy Rady Gminy
przedstawi∏ sprawozdanie z pracy
Rady Gminy w 2008 roku, a Prze-
wodniczàcy poszczególnych komisji
omówili ich prac´.

Podczas obrad Rada Gminy za-
twierdzi∏a plan pracy Rady oraz ko-
misji sta∏ych na 2009 rok oraz przy-
j´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y:
– uchwa∏´ nr XXXIII/9/2009 w spra-

wie: nadania nazwy „Osiedle Woj-
skowe” drogom wewn´trznym po-
∏o˝onym we wsi Bia∏obrzegi gmi-
na Niepor´t stanowiàcym dzia∏ki
o numerach ewid.: 170/11, 170/38,
170/35, 170/41, 170/72, 170/164;

– uchwa∏´ nr XXXIII/10/2009
w sprawie: zatwierdzenia „Planu
Odnowy MiejscowoÊci Zegrze Po-
∏udniowe”; zatwierdzenia Planu
Odnowy MiejscowoÊci jest ko-
niecznym warunkiem przystàpie-
nia przez Gmin´ Niepor´t do reali-
zacji programów finansowanych
ze Êrodków pochodzàcych z Fun-

duszy Strukturalnych, wed∏ug pro-
cedur okreÊlonych w Programie
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 dla dzia∏ania
„Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie
z wytycznymi PROW 2007-2013
„Plan Odnowy MiejscowoÊci Ze-
grze Po∏udniowe” zosta∏ uchwalo-
ny na Zebraniu Wiejskim Wsi Ze-
grze Po∏udniowe w dniu
02.02.2009 r. 
Zgodnie § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 Roz-

porzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lute-
go 2008r. w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach dzia∏a-
nia „Odnowa i rozwój wsi” obj´te-
go Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
do wniosku o przyznanie pomocy
do∏àcza si´ plan odnowy miejscowo-
Êci w której ma byç realizowania in-
westycja oraz uchwa∏´ zebrania
wiejskiego w sprawie przyj´cia pla-
nu odnowy miejscowoÊci i Rady
Gminy w sprawie zatwierdzenia pla-
nu odnowy miejscowoÊci.

� JJ..  JJooƒƒsskkaa

Kolejni mieszkaƒcy, pozostajàcy
w trudnych warunkach lokalo-
wych, otrzymali pomoc od gminy
w postaci kluczy do mieszkania
komunalnego. 

Do nowych pomieszczeƒ wprowa-
dzi∏a si´ czteroosobowa rodzina
z Bia∏obrzegów, od kilku lat starajà-
ca si´ o popraw´ warunków lokalo-
wych.

Otrzymane przez nià mieszkanie
znajduje si´ na Osiedlu Wojskowym

w Bia∏obrzegach. Gmina wygospo-
darowa∏a je po przej´ciu mienia
od Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej. Przekazanie kluczy nowym
mieszkaƒcom poprzedzi∏o wykona-
nie prac budowlano-adaptacyjnych.
Po∏o˝ona zosta∏a nowa instalacja
elektryczna i wodno-kanalizacyjna
wraz z osprz´tem, wymieniono sto-
lark´ okiennà i drzwiowà, po∏o˝one
zosta∏y tak˝e nowe pod∏ogi.

� BBWW

Ulica Sienkiewicza w Józefowie

Ulica Wa∏owa w Kàtach W´gierskich

Ulica Krzywa w Stanis∏awowie Pierwszym
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Podczas spotkania w Urz´dzie Gminy wr´czone zostały nagrody uczniom, których
prace plastyczne znalazły si´ na stronach kalendarza gminnego na 2009 rok. 

TWÓRCY kalendarza nagrodzeni

ILUSTRACJE bez przemocy

W
Êród laureatów najliczniej-
szà grup´ stanowili ucznio-
wie Zespo∏u Szkolno-Przed-

szkolnego w Wólce Radzymiƒskiej.
Ich prace ozdabiajà wi´kszoÊç mie-
si´cy: styczeƒ, marzec, kwiecieƒ,
maj, czerwiec (praca zespo∏owa 3
uczennic), sierpieƒ, wrzesieƒ, listopad
i grudzieƒ. Ilustracj´ grudnia – kol´d-
nicy na tle zimowego, nastrojowego
pejza˝u – wybrano tak˝e do wykona-
nia kartki Êwiàtecznej, która wraz
z ˝yczeniami wys∏ana zosta∏a do kil-
kuset osób i firm, wspó∏dzia∏ajàcych
z gminà Niepor´t. Luty i paêdziernik

sà dzie∏em przedszkolaków z Zegrza
Po∏udniowego. Lipiec ozdabia rysu-
nek uczennicy ze Szko∏y Podstawo-
wej w Niepor´cie, a na ok∏adce zna-
laz∏a si´ praca uczennicy Gimnazjum.

Autorzy prac otrzymali nagrody,
które wr´czyli Wójt S∏awomir Ma-
ciej Mazur i Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski
– przybory plastyczne, ksià˝ki oraz,
oczywiÊcie, kalendarze. Serdeczne
gratulacje i podzi´kowania odebrali
równie˝ nauczyciele i opiekunowie
uczniów, którzy zach´cili ich
do udzia∏u w konkursie. Uczniowie

zapoznani zostali tak˝e z kierowni-
kami dzia∏ów Urz´du Gminy, obec-
nymi na spotkaniu, i zakresem ich
obowiàzków. 

Gminny kalendarz na 2009 rok za-
chwyca barwnà kolorystykà i orygi-
nalnymi uj´ciami tematu poszczegól-
nych miesi´cy. Ka˝da pora roku, na-
wet póêna jesieƒ, tchnie optymizmem
i radoÊcià. Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy autorom nagrodzonych ilu-
stracji i dzi´kujemy wszystkim, któ-
rzy nades∏ali swoje prace. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

Na zorganizowany przez Gazet´ Powiatowà konkurs plastyczny „Wier-
sze bez przemocy – to lubi´” wp∏yn´∏o 460 prac. WÊród 73 laureatów
znalaz∏o si´ szeÊcioro uczniów Szko∏y Podstawowej im. Wojska Polskie-
go w Bia∏obrzegach. 

Konkurs adresowany by∏ do dzie-
ci w wieku 4-6 lat oraz uczniów
klas 0-VI. Uczestnicy tworzyli ilu-
stracje do wierszy bez przemocy An-
ny Kacy, których wydawcà jest Ga-
zeta Powiatowa. Nagrodzone prace
zamieszczone zostanà w nowym
zbiorze 22 utworów dla najm∏od-
szych, którego publikacja zaplano-
wana jest na wiosn´. W jury konkur-
su zasiad∏y: Agnieszka Drà˝ewska
– malarka, Monika Klatka – plastyk,
Anna Kaca – poetka, Magdalena Ga-
brysiak – K´dzierska – redaktor na-
czelna gazety Powiatowej. 

Za ilustracj´ do wiersza – „Pan-
na z P∏ocka” I miejsce otrzyma∏a
Wiktoria Szyd∏owska (9 lat), II miej-
sce przypad∏o Jakubowi Kielakowi

(9 lat). Wyró˝nienie w tej kategorii
otrzyma∏a Natalia Na∏´cz (9 lat). 

Paula Przyby∏owicz (12 lat) i Daria
PodleÊna (10 lat) za ilustracj´ wiersza
„W kuchni” otrzyma∏y I i II miejsce.

Praca Klaudii Grzybek (7 lat) ilu-
strujàca utwór „Zabawa w berka”
przynios∏a autorce III miejsce. 

Wystawa pokonkursowa oraz roz-
danie dyplomów i nagród odb´dà
si´ 27 lutego o godz. 18.00 w Gale-
rii M∏odych Twórców „Enklawa”,
mieszczàcej si´ w redakcji gazety
przy ul. ks. p∏k Jana Mrugacza 1c
w Legionowie. Najwi´kszà nagrodà
b´dzie jednak z pewnoÊcià mo˝li-
woÊç oglàdania swojej ilustracji
na kartach ksià˝ki.

� BBeeaattaa  WWiillkk

PRZEDSZKOLAKI w Turnieju
Taƒca Towarzyskiego

22 lutego w Sali Widowiskowej OÊrodka Wychowawczo – Profilaktycz-
nego MICHAEL w Warszawie odby∏ si´ Pierwszy Po∏owinkowy Turniej
Taƒca Towarzyskiego, w którym wzi´∏y udzia∏ dzieci od 5 do 13 lat w ró˝-
nych kategoriach tanecznych.

Gminne Przedszkole w Niepor´cie re-
prezentowa∏y cztery pary: Martynka
Buczak i Martynka Ordak, Maja Pi-
wowarczyk i Mateusz Kowalski, Ma-
rysia Wróbel i Maciej Ma∏ecki oraz
Julia Kutra i Miko∏aj Zawistowski.

Wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali si´ znakomicie, taƒczàc obok
rówieÊników z Przedszkola nr 3
i Przedszkola nr 11 z Legionowa po-
lk´, rumb´, disco, walc angielski
i cha – ch´. W kategorii wiekowej
dzieci do lat 7 Maja Piwowarczyk
i Mateusz Kowalski zaj´li 5. miejsce,

a Marysia Wróbel i Maciej Ma∏ecki
– 4. miejsce, zdobywajàc medale
i dyplomy. Pozostali uczestnicy
otrzymali upominki i pozowali
do zdj´ç z doros∏ymi tancerzami,
którzy w trakcie turnieju demonstro-
wali swoje umiej´tnoÊci. Dzieci
z Przedszkola w Niepor´cie zosta∏y
przygotowane przez panià Mart´
Kubizn´, która prowadzi zaj´cia
z taƒca towarzyskiego w placówce.
M∏odym tancerzom bardzo serdecz-
nie gratulujemy i ˝yczymy dalszych
sukcesów na parkiecie. � PP..II..KK

SUKCESY pływackie uczniów

15 stycznia na p∏ywalni „Polonez” w Warszawie odby∏y si´ Zawody P∏y-
wackie, w których gmin´ Niepor´t reprezentowali uczniowie Szko∏y Pod-
stawowej im. Bronis∏awa Tokaja oraz UKS „Pilawa”, zajmujàc szereg
czo∏owych miejsc.

TRZY mistrzostwa powiatu dla
Białobrzegów

Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach odnieÊli ostatnio wa˝-
ne sukcesy w rozgrywkach sportowych. Mistrzostwo powiatu zdoby∏y
dru˝yny unihokeja dziewczàt i ch∏opców, a tak˝e reprezentacja ch∏op-
ców w tenisie sto∏owym.

W powiatowym etapie konkursu
wiedzy o policji „Poznajmy si´ bli-
˝ej” pierwsze miejsce zaj´∏y uczen-
nice Szko∏y Podstawowej w Wól-
ce Radzymiƒskiej.

Zawody rozgrywane by∏y w oÊmiu
kategoriach wiekowych: szko∏a pod-
stawowa klasy od I do VI oraz gim-
nazjum klasy I, II i III.

W kategoriach klas I–III wystarto-
wali uczniowie UKS „Pilawa”. Spo-
Êród nich, w kategorii klas I zwyci´-
˝y∏ Wojtek Tuchliƒski, a drugie miej-
sce zajà∏ Filip Wróbel. Monika Lozia
wywalczy∏a zaÊ trzecie miejsce w ka-
tegorii klas II. Równie˝ starsi ucznio-
wie pokazali na co ich staç. Drugie

miejsce w kategorii klas V zajà∏ Ma-
teusz Kotulski, natomiast w kategorii
klas VI triumfowa∏a Ewa WiÊniew-
ska, drugie miejsce zajà∏ Filip Kondej. 

Wszyscy zawodnicy reprezentujàcy
szko∏´ w kategorii klas V i VI sà
uczniami klas sportowych, które w ra-
mach cyklu kszta∏cenia sportowego
obj´te sà tak˝e naukà p∏ywania. Zwy-
ci´zcom gratulujemy odniesionych
sukcesów!

� AAggaattaa  KKrraassoowwsskkaa

POLICJA
bez tajemnic
14 szkó∏ podstawowych z powiatu
legionowskiego reprezentowa∏y
trzyosobowe zespo∏y. Ich zadaniem
by∏o rozwiàzanie testu, sk∏adajàcego
si´ z trzydziestu pytaƒ, sprawdzajà-
cych wiedz´ z zakresu historii po-
wstania policji, jej struktury i funk-
cjonowania, a tak˝e zasad bezpie-
czeƒstwa w ruchu drogowym.
Paulina Nagraba z kl. VI, Magda
Wize z kl. V oraz Ilona Nagraba
z kl.IV (tak zró˝nicowany wiek
uczestników konkursu jest zawarty
w regulaminie) zwyci´˝y∏y, uzy-
skujàc najlepszy wynik – 81 punk-
tów na 90 mo˝liwych i powtórzy∏y
sukces szko∏y z ubieg∏ego roku.
Dziewcz´ta b´dà reprezentowaç po-
wiat legionowski podczas majowe-
go fina∏u konkursu w Warszawie.
Uczestnicy prezentowaç b´dà dram´
na temat – Mam trzeêwy umys∏.

Jest to ju˝ XIV edycja konkursu
„Poznajmy si´ bli˝ej”, którego orga-
nizatorem jest Wydzia∏ Prewencji
Komendy Sto∏ecznej wraz z Mazo-
wieckim Kuratorium OÊwiaty
w Warszawie. 

� BBWW

Gospodarzem powiatowych mistrzo-
stwa unihokeja dziewczàt by∏a SP
nr 8 w Legionowie. Dziewcz´ta za-
j´∏y I miejsce i obroni∏y w ten sposób
tytu∏ mistrzowski z ubieg∏ego roku. 

W pó∏fina∏ach wojewódzkich ustà-
pi∏y jedynie dru˝ynie z Zielonki, pla-
sujàc si´ na II miejscu.

Dru˝yna ch∏opców równie˝ nie
mia∏a problemów z pokonaniem prze-
ciwników – trzy mecze i trzy wygra-
ne, w tym dwie wysoko. I podobnie
jak w ubieg∏ym roku – tytu∏ mistrzów
powiatu. W kolejnym wyst´pie,
w mistrzostwach
mi´dzypowiato-
wych w Zielonce,
zabrak∏o troch´
szcz´Êcia lub si∏,
i ch∏opcy zaj´li
o s t a t e c z -
nie III miejsce. 

Z w y c i ´ s t w a
podopiecznych
Romana Madeja
potwierdzajà wy-
soki poziom tej
dyscypliny spor-
tu halowego
w placówce. 

Powiatowe rozgrywki szkó∏ pod-
stawowych w tenisie sto∏owym
mia∏y miejsce w Serocku. Rywali-
zacji przy sto∏ach towarzyszy∏ duch
sportowej walki, ambicja i ch´ç
zwyci´stwa. W ostatecznej klasyfi-
kacji ch∏opców najlepsi okazali si´
uczniowie z Bia∏obrzegów: Grze-
gorz Pa∏aszewski, Krzysztof Dul´-
ba i Kamil Marzec. Dziewcz´ta za-
j´∏y wysokie, drugie miejsce. Zwy-
ci´zcom turnieju serdecznie
gratulujemy. 

� BBWW
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Ostatni niedzielny wieczór karnawałowy upłynàł w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie, za sprawà prof. Andrzeja Bieƒkowskiego – artysty
malarza, fotografa i etnografa oraz jego przyjaciół, w atmosferze muzyki
zapomnianej i odnalezionej.

OCALIå od zapomnienia
P

asjà prof. Andrzeja Bieƒkow-
skiego jest kultura ludowa,
szczególnie muzyka. Od trzy-

dziestu lat nagrywa i fotografuje
wiejskich muzykantów. Ma imponu-
jàce prywatne archiwum etnogra-
ficzne, zawierajàce tysiàce nagraƒ
audio, video oraz zdj´ç z Polski cen-
tralnej, Lubelszczyzny i Ukrainy.
Publikuje nagrania ostatnich wiej-
skich muzykantów, b´dàcych wa˝-
nym elementem Êwiata, który odcho-
dzi w zapomnienie. Za swojà dzia∏al-
noÊç prof. Bieƒkowski wyró˝niony
zosta∏ w 2008 roku Nagrodà im. Cy-
priana Kamila Norwida (w katego-
rii Muzyka), przyznawanà przez
Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego artystom, zas∏u˝onym dla kul-
tury Mazowsza. 

W wieczorze muzycznym w GOK,
przygotowanym przy wspó∏pracy
z Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie oraz gminà
Rusinów, obok prof. Bieƒkowskiego
uczestniczy∏ Zespó∏ wokalny Zaku-
ka∏a kuku∏eczka z Ga∏ek Rusinow-
skich, kapela Braci Tarnowskich
z Domaniowa oraz Janusz Prusinow-
ski Trio, kapela, która kontynuuje
tradycje wiejskiej muzyki. 

W pierwszej cz´Êci wieczoru, prof.
Bieƒkowski opowiedzia∏ o swojej
pasji gromadzenia materia∏ów mu-
zycznych, o spotkaniach z wiejskimi
wirtuozami skrzypiec i ich ˝yciu.
Krótkie filmy, na których zarejestro-
wana by∏a wiejska muzyka, taniec
i Êpiew, wprowadzi∏y nastrój wspól-
nej zabawy. Gdy tylko zabrzmia∏y

pierwsze takty grane przez Braci
Tarnowskich, sala ruszy∏a do taƒca.
Trudno by∏o pozostaç oboj´tnym
na polki, mazurki, walczyki i tanga,
gdy na parkiecie zacz´∏y wirowaç
kolorowe spódnice. Skrzypce, har-
monia i b´ben wszystkich podrywa-
∏y do taƒca, tak jak to bywa∏o
przed laty, o czym wspomina∏a Zo-
fia Kucharczyk z zespo∏u Zakuka∏a
kuku∏eczka – w zabawach uczestni-
czyli mieszkaƒcy ca∏ej wsi, m∏odzi
i starzy bawili si´ pospo∏u, a muzy-
kanci cieszyli si´ zas∏u˝onà s∏awà
i uznaniem. Dobrze, ˝e artyÊci, tacy
jak prof. Andrzej Bieƒkowski robià
wszystko, by te zwyczaje ocaliç
od zapomnienia. 

� BBWW

CÓ˚ to był za bal...KOCHANYM babciom i dziadkom

Rada Rodziców zaprosi∏a do szko∏y
artystów z Agencji Artystycznej
„Puenta”. Taƒce by∏y przerywane
przykuwajàcymi uwag´ wyst´pami
iluzjonistów. Pod kierunkiem zapro-
szonych goÊci dzieci stawia∏y pierw-
sze kroki w Êwiecie magii i czarów.

Ka˝da sztuczka wykonana przez
dziecko by∏a nagradzana brawami
i ∏akociami. Rodzice zadbali te˝
o smaczny pocz´stunek dla swoich
pociech. W trakcie zabawy rozstrzy-
gni´to konkurs na Króla i Królowà
balu. W kategorii klas 0–III wygra-

li: Dominika Archacka i Patryk Pi-
sarek, a w kategorii klas IV–VI:
Aleksandra Rz´sa i Daniel Smo-
czyƒski. Zwyci´zcom serdecznie
gratulujemy! Wszystkim uczestni-
kom balu dzi´kujemy za wspólnà za-
baw´. � SSPP  JJóózzeeffóóww

12 lutego w Szkole Podstawowej w Józefowie odbył si´ bal karnawałowy dla
uczniów szkoły. Dzieci w pi´knych strojach, w bajecznie udekorowanej sali, bawiły si´
bezpiecznie pod okiem wychowawców i rodziców. 

Pi´knie wystrojone damy i ksi´˝niczki, i niecodziennie
przebrani panowie, rozpocz´li bal koncertem dla goÊci,
którymi byli najukochaƒsi dziadkowie i babcie.

W pi´knie udekorowanej sali kasy-
na w Zegrzu Po∏udniowym ka˝dy
przedszkolak pragnà∏ zaprezentowaç
si´ jak najlepiej przed wspania∏à pu-
blicznoÊcià. Na widowni obecni by-
li m.in. radny Zegrza Maciej Drab-
czyk, so∏tys Zegrza Krzysztof Wit-
kowski oraz absolwenci przedszkola
i przyszli przedszkolacy z rodzicami
i, oczywiÊcie, dziadkami. Po koncer-
cie przyszed∏ czas na taƒce, korowo-
dy prowadzone przez dwie urocze
Ênie˝ynki, potrafiàce wyczarowaç
nawet Ênieg, który pojawia∏ si´ kil-
kakrotnie ku uciesze dzieciaków.
W konkursach rywalizowali nie tyl-
ko najm∏odsi, ale równie˝ babcie
i dziadkowie. Ka˝dy uczestnik zosta∏
nagrodzony za ch´ç do zabawy.
Wszyscy uczestnicy mieli okazj´
do wielu radoÊci i uÊmiechu, sp´dzi-
li czas w prawdziwie rodzinnej atmos-
ferze. � AA..  KKoo∏∏ooddzziieejj

Profesor Andrzej Bieƒkowski i zespó∏ Zakuka∏a kuku∏eczka

Wystawa instrumentów

Kapela Braci Tarnowskich

Ach, te polki...
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SEGREGACJA
u êródła

Bezp∏atny program selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
tzw. segregacja u êród∏a realizo-
wany jest w gminie od wrze-
Ênia 2007 roku. Pora na podsu-
mowanie wyników.

Program realizowany jest przy wspó∏pra-
cy z firmà AG-Complex i dzia∏a coraz
sprawniej. W zbiórce odpadów bierze
obecnie udzia∏ 665 posesji z terenu gmi-
ny Niepor´t. Liczba ta zwi´ksza si´ sys-
tematycznie, dla porównania w grud-
niu 2007 roku zapisanych by∏o 470
uczestników. Cieszy iloÊç pozyskanych
surowców wtórnych – od poczàtku
trwania akcji zebrano: 53 tony papie-
ru, 14 ton plastiku, 1,5 tony meta-
lu, 39,5 tony szk∏a. 

Warunkiem uczestnictwa w programie
jest posiadanie aktualnej umowy z do-
wolnie wybranà wybranà firmà na wy-
wóz odpadów komunalnych i wype∏nie-
nie „Deklaracji uczestnictwa w selektyw-
nej zbiórce odpadów komunalnych”,
która dost´pna jest w Urz´dzie Gminy
oraz na stronie www.nieporet.pl w za-
k∏adce Ekologia. Ka˝dy uczestnik zbiór-
ki otrzymuje bezp∏atnie 3 worki o pojem-
noÊci 120 l, w trzech kolorach na: szk∏o
– zielony, plastik i metal – ˝ó∏ty, papier
i makulatur´ – niebieski. Odbiór odpa-
dów odbywa si´ bezp∏atnie raz w miesià-
cu, bezpoÊrednio sprzed posesji, zgodnie
z ustalonym harmonogramem dla wszyst-
kich so∏ectw. W miejsce zabranych su-
rowców firma pozostawia worki na wy-
mian´. Ca∏y koszt segregacji – koszt od-
bioru odpadów oraz zakupu worków
– pokrywa gmina, która ma podpisanà
umow´ z firmà AG-Complex. 

Segregowanie u êród∏a pozwala na ogra-
niczenie iloÊci odpadów trafiajàcych
na wysypiska. Jest równie˝ êród∏em su-
rowców, których ponowne przetworzenie
na produkty wymaga najcz´Êciej znacznie
mniejszych nak∏adów energii i materia-
∏ów. Wià˝e si´ z tym równie˝ zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeƒ, trafiajàcych
do Êrodowiska. Istotny dla uczestników
jest równie˝ aspekt ekonomiczny – segre-
gowanie zwi´ksza iloÊç miejsca w pojem-
niku na odpady komunalne. 

Zach´camy do udzia∏u w programie
– informacji udziela Dzia∏ Ochrony Âro-
dowiska i Rolnictwa, tel. (022) 767 04 47.

� RReennaattaa  SSzzkkoollnniiaakk

PLASTYCZNIE,
teatralnie
i wesoło...
W

Gminnym OÊrodku Kultu-
ry w Niepor´cie i jego Fi-
liach nie zabrak∏o cieka-

wych propozycji sp´dzenia czasu
wolnego podczas ferii.

Zamiast ba∏wana – ˝ó∏wie, dino-
zaury, koszyczki i inne cuda wycza-
rowywali uczestnicy zaj´ç ceramicz-
nych. Pani Ma∏gosia niezmordowa-
nie wyjaÊnia∏a, zach´ca∏a i chwali∏a

powstajàce gliniane cuda. Nikt si´
nie nudzi∏, dzieciaki rozmawia∏y
i Êmia∏y si´, a du˝y blok b∏yszczàcej
gliny topnia∏ jak...Ênieg. 

Podobnie by∏o na warsztatach pla-
stycznych, malarskich, kulinarnych.
Mo˝na te˝ by∏o zrobiç w∏asnor´cz-
nie bi˝uteri´ i nauczyç si´ wyszywa-
nia koralikami. Komputery jak zwy-
kle cieszy∏y si´ powodzeniem. Wy-

Zimowa stołówka
Szko∏a Podstawowa w Izabelinie
prowadzi akcj´ „Dokarmianie dzi-
kich zwierzàt zimà”.

Przygotowania do niej rozpoczyna-
jà si´ ju˝ jesienià, kiedy dzieci zbie-
rajà kasztany i ˝o∏´dzie. Póêniej,
podczas organizowanych przez Nad-
leÊnictwo Drewnica warsztatów, wy-
k∏adajà zgromadzone zapasy na Uro-
czysku „Z∏odziejska Góra”. Kaszta-
nami i ˝o∏´dziami ch´tnie po˝ywiajà
si´ dziki i sójki. Wszystkie ptaki mo-
gà liczyç na jedzenie w „sto∏ówce”,
przygotowanej przed szko∏à. Ich
najwi´kszym przysmakiem sà „py-
zy” – kule t∏uszczu wymieszanego
z ró˝norodnymi nasionami, zacze-
pione na ga∏´ziach drzew. Atrakcjà
jest dla nich tak˝e s∏onina oraz owo-
ce dzikiego winogrona. W zamian
za podj´ty wysi∏ek mo˝emy z bliska
podziwiaç gromad´ sójek, sikorek
i wróbli. Nie brakuje równie˝ tak
rzadkich goÊci jak dzi´cio∏y i kwi-
czo∏y.

� SSPP  IIzzaabbeelliinn

W po∏owie stycznia 50 osób: uczniowie, absolwenci, rodzice, przyjaciele
i nauczyciele Szko∏y Podstawowej w Józefowie wyruszyli do zasypanej
Êniegiem stolicy Tatr, do Gliczarowa. Po raz kolejny ferie zorganizowa∏a
Szko∏a Podstawowa i Parafia NMP Królowej w Józefowie.

Uczniowie Szko∏y Podstawowej w Izabelinie uczestniczyli w warsztatach
przyrodniczych poÊwi´conych ˝yciu leÊnych zwierzàt zimà. 

MieszkaliÊmy w Gliczarowie,
w atrakcyjnie po∏o˝onym domku,
skàd widaç ca∏à panoram´ Tatr, ale
tutaj sp´dzaliÊmy jedynie bajkowe
wieczory i poranki. Wi´kszoÊç cza-
su poch∏oni´ci byliÊmy naukà i do-
skonaleniem jazdy na nartach
i snowboardzie. Nie by∏o ∏atwo, ale
dzi´ki naszej wytrwa∏oÊci oraz dzi´-
ki zaanga˝owaniu i cierpliwoÊci na-
szych instruktorów po 5 dniach na-
uki wszyscy mogliÊmy poczuç,
czym jest szusowanie.

Poza jazdà na nartach i snowboar-
dzie aktywnie wypoczywaliÊmy. Ba-
wiliÊmy si´ na Êniegu lepiàc ba∏wa-
ny, zje˝d˝ajàc na jab∏uszkach i san-
kach. OdwiedziliÊmy Aqua Park
w Bukowinie Tatrzaƒskiej. Wieczor-

ny kulig z pochodniami te˝ zrobi∏
wra˝enie. Wypocz´ci i uÊmiechni´-
ci wróciliÊmy do domów. Na nast´p-
nà przygod´ byç mo˝e zaprosimy ju˝
w czasie letnich wakacje. 

Tradycyjnie dzi´kujemy za pomoc
naszym super mamuÊkom i tatusiom,
Gra˝ynie Âwiat, Izabeli Szelàg, Kasi
Dàbrowskiej, Adamowi Âwiat i przy-
jacio∏om naszej szko∏y Wojtkowi
i Marcie WoÊ oraz ksi´dzu proboszczo-
wi Piotrowi Âliwce, bez którego wy-
jazd ten nie by∏by mo˝liwy. Dzi´kuje-
my równie˝ Caritas Parafii Józefów
za sfinansowanie wyjazdu 10 uczniów,
Wójtowi Gminy Niepor´t za pomoc fi-
nansowà i wszystkim uczestnikom
za wspólnie sp´dzony czas.

� SSPP  JJóózzeeffóóww

Zorganizowano je na malowniczym
Uroczysku „Z∏odziejska Góra”,
gdzie ch´tnie schodzi si´ dzika zwie-
rzyna, zn´cona wy∏o˝onym pokar-
mem. Spotkanie poprowadzili pra-
cownicy NadleÊnictwa Drewnica,
od wielu lat wspó∏pracujàcego ze
szko∏à. Tak opisuje je jedna z uczest-
niczek, uczennica klasy piàtej, Syl-
wia Filipowicz: „W t∏usty czwartek
wyruszyliÊmy do pobliskiego lasu
na warsztaty przyrodnicze. Podczas
drogi podziwialiÊmy pi´kny zimowy
krajobraz. W lesie spotkaliÊmy si´
z leÊniczym Czarnej Strugi, Jerzym
Dy∏o, i edukatorami NadleÊnictwa
Drewnica, Arturem Ostrowskim
i Krzysztofem Mareckim. Pracowa-
liÊmy w trzech grupach. Naszym
przewodnikiem by∏ pan Artur
Ostrowski. Opowiada∏ nam o przy-
stosowaniach ró˝nych zwierzàt
do zimy. DowiedzieliÊmy si´, które
zwierz´ta zapadajà w sen zimowy,
a które zbierajà zapasy. Po drodze
do Uroczyska Z∏odziejska Góra
uczyliÊmy si´ rozpoznawaç tropy
zwierzàt. Wiem ju˝, jak wyglàdajà
Êlady sarny. Kiedy doszliÊmy do uro-

czyska, wysypaliÊmy kasztany, ̋ o∏´-
dzie, jarz´bin´, owies i pszenic´, któ-
re zbieraliÊmy od jesieni. Pan leÊni-
czy by∏ bardzo zadowolony z nas
i naszych staraƒ. Nam równie˝ by∏o
mi∏o, ̋ e w t∏usty czwartek mogliÊmy
pocz´stowaç smako∏ykami leÊnà
zwierzyn´. Podzi´kowaliÊmy na-
szym gospodarzom za ciekawe zaj´-
cia. Drog´ powrotnà przebyliÊmy,
brnàc w g∏´bokim Êniegu”. 

� SSPP  IIzzaabbeelliinn

UDANE ferie

WARSZTATY przyrodnicze
w lesie „Zwierz´ta zimà„

jazd do kina i kr´gielni w Warszawie
równie˝ nie zawiód∏ nadziei uczest-
ników. Podczas przedstawienia pt.:
„Kapka podró˝niczka z wody ksi´˝-
niczka”, sala w GOK p´ka∏a

w szwach. A na koƒczàcy ferie bal
karnawa∏owy z ca∏ej gminy zjecha-
∏y do Niepor´tu bajkowe postaci. B´-
dzie o czym opowiadaç...

� BBWW

Âniegu wprawdzie nie było, ale przecie˝ i z gliny lepi si´ znakomicie. Na zaj´ciach teatralnych
mo˝na si´ było wyszaleç, na tanecznych równie˝, a przed balem karnawałowym autokary
zawoziły do kina i kr´gielni. 
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„B´dziemy Êpiewaç!” – postanowiły szeÊç lat temu seniorki z Zegrza. Decyzji
nie ˝ałowały nigdy. DziÊ jest ich trzynaÊcie i liczba ta z pewnoÊcià nie jest
pechowa. Tworzà zespół „Zegrzynianki”, który pod koniec minionego roku został
wyró˝niony w Ogólnopolskim Przeglàdzie Zespołów Artystycznych Seniorów. 

P
oczàtkowo nawet nie myÊla∏y-
Êmy o scenie, to oÊrodek kultu-
ry pomóg∏ nam uwierzyç w sie-

bie. Zaczyna∏yÊmy we w∏asnym gro-
nie, potem pojawia∏yÊmy si´
na gminnych uroczystoÊciach, Êwi´cie
ziemniaka... W koƒcu w Warszawie
zaÊpiewa∏yÊmy a capella trzy piosen-
ki i najwyraêniej spodoba∏yÊmy si´ ju-
rorom. Doceniono, ˝e bez dyrygenta
i akompaniamentu uda∏o nam si´ trzy-
maç tonacj´ i Êpiewaç równo. Podkre-
Êlano te˝ nasz folklor, przywiàzanie
do Zegrza” – mówi Wanda Gonder,
jedna z „weteranek” grupy.

Najm∏odsza „Zegrzynianka” ma 67,
najstarsza 83 lata. Kiedy z nimi roz-
mawiam, wydaje mi si´, ˝e sà co naj-
mniej o po∏ow´ m∏odsze – tyle w nich
entuzjazmu, dziewcz´cej niemal rado-
Êci i dystansu do samych siebie. W ni-
czym nie przypominajà stereotypowej
emerytki, skoncentrowanej na choro-
bach i trudach codziennoÊci.

Pani Wanda jest autorkà tekstów
do piosenek z repertuaru „Zegrzynia-
nek”. W utworze „˚ycie emeryta”
opowiada o tym, jak wielu starszych
ludzi narzeka, jak gorzkniejà czekajàc
na emerytur´, a „(...) seniorki z Zegrza
kaw´ sobie pijà, piosenki Êpiewajà, za-
wsze humor majà...”.

Jak ∏atwo zauwa˝yç, muzykowanie
„Zegrzynianek” nie ma nic wspólne-
go z zawodzeniami babç w chustkach,
jak zwyk∏o si´ oceniaç podobne inicja-
tywy. Ich piosenki tryskajà dowcipem,
niekiedy zahaczajà o frywolnoÊç (jak
utwór „Go∏àbki”), choç nie brak
w nich tak˝e lokalnego patriotyzmu
(„Nasze Zegrze”). 

Udzia∏ w ogólnopolskim przeglàdzie
to nie jedyny sukces paƒ, które przez
jesieƒ ̋ ycia idà Êpiewajàco. Ich umie-
j´tnoÊci pozytywnie zweryfikowa∏o
profesjonalne studio nagraƒ. Wykona-
nà przez „Zegrzynianki” kol´d´ „Nie
by∏o miejsca dla Ciebie” na p∏y-

cie CD do∏àczono przed Êwi´tami
do gazety „Powiatowej”.

Kluby seniora to nie tylko miejsce
dla utalentowanych. Starsze osoby
mogà tu realizowaç wiele pasji, albo
po prostu znaleêç miejsce na piel´gno-
wanie przyjaêni, wymian´ doÊwiad-
czeƒ. Podczas wycieczek organizowa-
nych przez Gminny OÊrodek Kultury
seniorzy poznawali m.in. zabytki Cie-
chocinka, Torunia, P∏ocka, majà swo-
je bale, w karnawale do taƒca przygry-
wa im orkiestra. Utrzymujà sta∏y kon-
takt z kulturà – na scenie GOK
wielokrotnie wyst´powa∏y trupy aktor-
skie, zespo∏y muzyczne i wokaliÊci,
prezentowano wystawy malarstwa,
wieczory poetyckie. Ale i tak najwi´k-
szym sentymentem „babcie i dziadko-
wie” darzà wyst´py rodzimej m∏odzie-
˝y, nierzadko w∏asnych wnuków, któ-
rzy zachwycajà ich swoim wdzi´kiem
i talentem.

„Ludziom to si´ podoba” – kwituje
krótko Janina Czy˝ewska z Niepor´-
tu, która pami´ta, jak 25 lat temu tu-
tejszy klub seniora zak∏ada∏a, wcià˝
aktywna zawodowo, dr Krystyna Ma-
linowska-Lerman. Podobajà si´ za-
równo ogniska i pieczenie kie∏basek,
jak i wigilijne wspólne kol´dowanie
czy wielkanocne „jajeczko”. Zgadza
si´ z nià Helena Liszka z Bia∏obrze-
gów, z uÊmiechem wspominajàc rejs
po Zalewie Zegrzyƒskim, po∏àczony
ze zwiedzaniem Serocka, zorganizo-
wany w czasie minionych wakacji.

„Spotykamy si´ w ka˝dy pierwszy
wtorek miesiàca przy kawie i plotecz-
kach w kawiarni niepor´ckiego GOK-
-u. Przy wi´kszych okazjach zbieramy
si´ na przyj´ciach, a latem – bywa, ˝e
przy ogniskach. Jest muzyka i, choç
dziadków w klubach seniora na pal-
cach mo˝na policzyç, to nogi a˝ rwà
si´ do taƒca. Choçby stawy bola∏y”
– Êmieje si´ Janina Czy˝ewska. 

Pani Janina t∏umaczy, ˝e wi´kszoÊç

seniorek to wdowy. WÊród nielicz-
nych m´˝czyzn sà m.in. – Arseniusz
Gleb, Stanis∏aw Szczur oraz Zenon
Czapski

W∏odzimierz B∏awdziewicz dzia∏a-
jàcy w Kole Mi∏oÊników Historii Re-
gionu gminy Niepor´t wspó∏organizo-
wa∏ ekspozycj´ honorujàcà Âwi´to
Niepodleg∏oÊci. Ponad dwieÊcie osób
obejrza∏o historyczne zbiory – Êlady
walki o wolnoÊç Polski: prywatne ko-
lekcje unikatowych dokumentów,
wzruszajàcych listów, zdj´ç i prasy
wojennej, ekwipunku wojskowego
i broni, przechowywane przez pasjo-
natów historii i rodziny walczàcych. 

Weteran wojenny i pasjonat historii
wyg∏osi∏ wyk∏ad na wernisa˝u wysta-
wy. Dowiód∏ w nim, ˝e nasz region
zajmuje szczególne miejsce w historii
walki o niepodleg∏oÊç. Wysi∏ek lokal-
nych mi∏oÊników historii w∏o˝ony
w krzewienie wiedzy i szacunku trud-
no przeceniç.

Nieformalnà królowà seniorek
z gminy Niepor´t jest Rozalia Kostro,
która 17 listopada obchodzi∏a 80-tà
rocznice swojej osiemnastki. W dniu
urodzin z kwiatami odwiedzi∏ jà wójt
S∏awomir Maciej Mazur, a ˝yczenia
sk∏ada∏o grono przyjació∏, których nie
sposób by∏oby zliczyç nawet wów-
czas, gdyby pami´ç sprawowa∏a si´
bez zastrze˝eƒ. 

Pani Rozalia przez ca∏e ˝ycie by∏a
kobietà aktywnà zawodowo i rodzin-
nie. Zajmowa∏a si´ prowadzeniem
gospodarstwa i domu. Prze˝y∏a dwóch
m´˝ów, ma czworo dzieci i szesna-
Êcioro wnuczàt. Trudno uwierzyç, ale
seniorka wcià˝ jest samowystarczalna,
mieszka sama i radzi sobie doskona-
le. Wcià˝ utrzymuje o˝ywione kontak-
ty spo∏eczne.

„Lubi´ pogadaç sobie z ludêmi. Kil-
ka razy dziennie przychodz´ do oÊrod-
ka kultury. To mnie trzyma przy ˝y-
ciu” – zdradza nam w rozmowie. Ma∏-

ganizmu. „Proces starzenia przebiega
ró˝nie i nie zawsze wiek biologiczny
pokrywa si´ z zapisem kalendarzo-
wym. Wiele osób do póênej staroÊci
zachowuje dobry poziom sprawnoÊci
fizycznej i intelektualnej. Tak jednak
nie dzieje si´ z ludêmi, którzy
po przejÊciu na emerytur´ zaniedbujà
çwiczenia i wysi∏ek umys∏owy” – za-
znacza.

Tym, którzy chcieliby oszukaç me-
tryk´, dr Humaƒska zaleca odpowied-
nie do mo˝liwoÊci psychofizycznych
kontynuowanie pracy zawodowej
– poza dochodem daje to poczucie
spo∏ecznej u˝ytecznoÊci, organizuje
dzieƒ i ˝ycie. Specjalistka mówi te˝
o dzia∏alnoÊci z pogranicza pracy
i wypoczynku oraz aktywnoÊci we-
wnàtrzrodzinnej i spo∏ecznej – mi´dzy
innymi w lokalnych oÊrodkach kultu-
ry, klubach seniora, grupach przyjació∏
i znajomych.

Jak widaç, niepor´ccy seniorzy po-
znali ju˝ recept´ na „eliksir m∏odoÊci”.
Kluby, stowarzyszenia przyjacielskie,
wspólne inicjatywy – to strza∏ w dzie-
siàtk´ i gwarancja lepszego, d∏u˝sze-
go ̋ ycia. Wszyscy moi rozmówcy za-
praszajà na swoje klubowe spotkania
tak˝e osoby w Êrednim wieku i m∏od-
sze. Proponuj´ skorzystaç z tego za-
proszenia i wybraç si´ do starszych
mieszkaƒców naszej gminy po cennà
lekcj´ optymizmu.

� KKaarroolliinnaa OOllsszzeewwsskkaa

AKTYWNOÂå społeczna
– êródłem młodoÊci

gorzata Skowroƒska, kierowniczka fi-
lii oÊrodka w Kàtach W´gierskich po-
twierdza, ̋ e pani Rozalia jest tam nie-
omal domownikiem. 

Seniorka przywodzi z pami´ci
wspólne wyjazdy z przyjació∏mi
z gminy. I, choç wi´kszoÊç z nich ode-
sz∏a ju˝, w jej wspomnieniach wcià˝
˝yjà, a ona sama z pogodà opowiada
o swoich woja˝ach. Najbli˝sza jej ser-
cu pozostaje pielgrzymka do W∏och. 

Co o takim sposobie na zatrzymanie
czasu mówià specjaliÊci? O opini´
na ten temat poprosi∏am dr Marzen´
Humaƒskà z Collegium Medicum
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika.
Ekspertka gerontologii zosta∏a laure-
atkà konkursu Popularyzator Na-
uki 2008 Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy˝szego oraz Polskiej Agen-
cji Prasowej. W swoich wyk∏adach
dotyczàcych staroÊci doktor zdradza
jakie stopnie prowadzà do d∏ugo-
wiecznoÊci. 

Kiedy, zdaniem naukowców, rozpo-
czyna si´ staroÊç elegancko zwana se-
nioratem? „Nie ma tu sztywnych re-
gu∏. Sà wÊród nas 90-latkowie, którzy
czujà si´ Êwietnie. Literatura dotyczà-
ca geriatrii podaje jedynie statystyki,
a wi´c uÊredniony wiek, w którym
mo˝na mówiç o staroÊci” – mówi Hu-
maƒska. Jest przekonana, ˝e funkcjo-
nalnà staroÊç mo˝na jednak opóêniç. 

Wiek funkcjonalny, jak t∏umaczy,
mierzony jest ogólnà kondycjà psy-
chofizycznà i stanem ˝ywotnoÊci or-

Zespó∏ wokalny Zegrzynianki

Zwiedzanie Czerska

Piknik pod czerskim zamkiem

Rejs po Zalewie Zegrzyƒskim
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PASJÑ – historia

Od czerwca 2008 roku w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie, jako
jedno z najmłodszych sta˝em, działa Koło MiłoÊników Historii Regionu
Gminy Niepor´t. 

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego realizujàc szkolny projekt „Tradycja
zobowiàzuje” 16 lutego pojechali wraz z nauczycielami:
Krystynà Andruk, Monika Kotowodà i Aneta Kowalskà
na wycieczk´ „Miejsca pami´ci narodowej w gminie
Niepor´t”.

W
e wrzeÊniu w ramach dnia
otwartego GOK, swojà
dzia∏alnoÊç prezentowa∏y

poszczególne ko∏a zainteresowaƒ.
Ko∏o Mi∏oÊników Historii zaprezen-
towa∏o wystaw´ pod tytu∏em „¸u-
ski II Wojny Âwiatowej”. Wystaw´
uzupe∏nia∏a prezentacja elementów
wyposa˝enia wojskowego i oryginal-
ne dokumenty oraz gazety z tego
okresu. Pokazane ∏uski w wi´kszoÊci
zosta∏y znalezione na terenie Gminy
Niepor´t i przez lata „le˝akowa∏y” za-
pomniane na strychach, w komór-
kach, na podwórkach lub innych
miejscach. Po oczyszczeniu i wst´p-
nej konserwacji zosta∏y zaprezento-
wane jako pozosta∏oÊç po dzia∏aniach
wojennych, które rozgrywa∏y si´
w naszych okolicach 70 lat temu.
Przekrój wielkoÊciowy ∏usek by∏ na-
prawd´ szeroki. Ciekawostkà by∏a
znaleziona w lasach niepor´ckich
komora na paliwo rakietowe od nie-
mieckiego moêdzierza Nebelwer-
fer 41 kalibru 150 mm. Ale najcen-
niejszym eksponatem by∏a oryginal-
na, mosi´˝na ∏uska z widocznymi
biciami kontroli wojskowej, od pol-
skiej armaty kalibru 75 mm, wypro-
dukowanej na licencji Schneidera.
¸uska pochodzi∏a z rejonu Dàbkowi-
zny i zosta∏a wystrzelona przez jed-
nà z polskich baterii w czasie kampa-
nii wrzeÊniowej 1939 roku, gdy
ostrzeliwa∏y z tego rejonu niemieckie
przeprawy przez Narew. Na wysta-
wie pokazano ∏uski wyprodukowane
w ca∏ej Europie – polskie, niemieckie,
francuskie, rosyjskie, czeskie, belgij-
skie, litewskie. W sumie zaprezento-
wano kilkadziesiàt ∏usek w ró˝nym
stanie zachowania. Ponadto mo˝na
te˝ by∏o obejrzeç he∏my, bagnety
i manierki u˝ywane przez ˝o∏nierzy
polskich, niemieckich i radzieckich.
Zaprezentowano oryginalne gazety,
karty pracy, kartki ̋ ywnoÊciowe z lat
okupacji hitlerowskiej i inne. Prezen-
towana by∏a m.in. gazeta codzienna
„CZAS – 7 wieczór”, z piàtku 1 wrze-
Ênia 1939 roku, informujàca o ataku
wojsk niemieckich na Polsk´. 

W listopadzie cz∏onkowie Ko∏a ak-
tywnie uczestniczyli w przygotowa-
niu wystawy poÊwi´conej 90 roczni-
cy odzyskania przez Polsk´ niepod-
leg∏oÊci narodowej. Dzi´ki
staraniom naszych kolegów wystawa
zosta∏a wzbogacona o szereg cieka-
wych eksponatów np. pokazano ko-
lekcj´ bagnetów u˝ywanych przez
ró˝ne formacje odrodzonego Wojska
Polskiego, dokumenty i inne. Przy-
gotowane prezentacje cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem zwiedzajà-
cych, w tym najm∏odszych, którzy
zadawali cz∏onkom Ko∏a wiele pytaƒ
dotyczàcych oglàdanych ekspona-
tów. Przybli˝anie historii poprzez
bezpoÊrednie spotkanie z oryginal-
nymi przedmiotami, które mo˝na
dotknàç i porównaç np. z czytanà li-
teraturà jest ciekawe i bardziej inte-
resujàce dla naszych mieszkaƒców,
którzy byç mo˝e nawet nie uÊwiada-
miajà sobie, ˝e posiadajà w rodzin-
nych zasobach przedmioty o warto-
Êci historycznej dla naszego terenu.
Przed nami w 2009 roku szereg cie-
kawych pomys∏ów m.in. okoliczno-
Êciowe wystawy w sierpniu i wrze-
Êniu, przygotowanie projektu szla-
ków historycznych Êladami walk
w 1920, 1939 i 1944 roku na na-
szych terenach, walki konspiracyjnej
i rozpocz´cie dokumentowania ist-

niejàcych obiektów fortyfikacyjnych
oraz umocnieƒ polowych przedmo-
Êcia warszawskiego. Dlatego w swo-
jej dalszej dzia∏alnoÊci Ko∏o b´dzie
stara∏o si´ gromadziç pamiàtki z cza-
sów walk o niepodleg∏oÊç na naszym
terenie, dokumentowaç wa˝ne wy-
darzenia historyczne, zbieraç wspo-
mnienia mieszkaƒców, gdy˝ ka˝da
miejscowoÊç w naszej gminie by∏a
miejscem ró˝nych epizodów histo-
rycznych w minionych wiekach.
Trzeba tylko spróbowaç je w∏aÊciwie
udokumentowaç, poprzeç ocala∏ymi
w archiwach dokumentami, mo˝e
zachowanymi pamiàtkami i oczywi-
Êcie podzieliç si´ tà wiedzà z miesz-
kaƒcami np. w kàciku historycznym
„WieÊci Niepor´ckich”, do lektury
których serdecznie zapraszam. Sà
bowiem w naszej gminie jeszcze ta-
kie miejsca, gdzie poprzez zachowa-
ne fortyfikacje, poroÊni´te lasami
umocnienia polowe i pami´ç rozgry-
wajàcych si´ tam wydarzeƒ mo˝na
„odczuç” ducha historii minionych
lat. Zapraszamy wszystkich
do wspó∏pracy w wyprawie w prze-
sz∏oÊç naszej ma∏ej Ojczyzny. Spo-
tkania cz∏onków Ko∏a odbywajà si´
w ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca
o godzinie 17,00 w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie.

� DDaarriiuusszz  WWrróóbbeell

PAMI¢å o ich
czynach ˝yje w nas...
Zwiedzanie rozpocz´liÊmy ju˝
przed szko∏à. Pod Pomnikiem Legio-
nistów uczniowie klasy IV zapalili
znicze. Nast´pnie na osiedlu bia∏o-
brzeskim wskazali budynki daw-
nych koszar carskich, gdzie w la-
tach 1917 – 1918 byli internowani
oficerowie i ˝o∏nierze I i III bryga-
dy Legionów Polskich. Okaza∏o si´,
˝e uczniowie, którzy jesienià zwie-
dzali sal´ tradycji jednostki wojsko-
wej w Bia∏obrzegach, doskonale
znajà histori´ stuletnich koszar. 

Nast´pnie zapaliliÊmy znicze
na Cmentarzu Jeƒców Radzieckich.
Z cmentarza udaliÊmy si´ do fortu
w Beniaminowie. Uczniowie kla-

sy VI, którzy realizujà projekt „Woj-
sko Polskie w Bia∏obrzegach, opo-
wiedzieli kolegom histori´ fortu.
Kolejnym miejscem na trasie by∏
symboliczny grób ˝o∏nierzy AK
znajdujàcy si´ przy stacji kolejowej
w Dàbkowiênie. Uczniowie, zapala-
jàc znicze, przeczytali napis „Nie-
znanym ̊ o∏nierzom Armii Krajowej
poleg∏ym w latach 1939 – 1945
w walce z okupantami i tu pogrze-
banym. Rodacy”. Uczniowie kla-
sy V, którzy realizowali projekt
„Groby, które uczà historii” wiedzie-
li, ˝e ˝e Armia Krajowa powsta∏a
w lutym 1942r. Pami´tali, ˝e we
wrzeÊniu 1939r. na wydmach Dàb-
kowizny walczy∏ 20 pu∏k artylerii
lekkiej Nowogródzkiej Dywizji Pie-
choty, zaÊ w 1944r. gin´li w lasach
˝o∏nierze AK walczàcy z Niemcami.
Nasi m∏odzi historycy postanowili
dà˝yç do zmiany napisu, by by∏
zgodny z prawdà historycznà.

Kolejnym miejscem, które odwie-
dziliÊmy, by∏ Pomnik Strzelców Ka-
niowskich, tam uczeƒ klasy V opo-
wiedzia∏ o wydarzeniach z 1920 ro-
ku. To w stodole jego pradziadka
koƒczy∏ swoje bohaterskie ̋ ycie ka-
pitan Stefan Pogonowski.

Z Zamostków Wólczaƒskich uda-
liÊmy si´ na drog´ Stru˝aƒskà. Od-
naleêliÊmy g∏az upami´tniajàcy bo-
haterskà walk´ ˝o∏nierzy AK.
Uczniowie klasy IV zapalili znicze,

by uczciç pami´ç podchorà˝ych
Mieczys∏awa St´pnowskiego „Alfa”
i Stanis∏awa Felickiego „Skiby”.
W autokarze uczennica kla-
sy VI opowiedzia∏a kolegom o wy-
darzeniach, które mia∏y miejsce 17
czerwca 1943r.

W niepor´ckim lesie zapaliliÊmy
znicze w miejscu, w którym 19
sierpnia 1944 r. Niemcy rozstrzela-
li oÊmiu ˝o∏nierzy AK z oddzia∏u
Konstantego Radziwi∏∏a. Uczennica
klasy VI, która w zesz∏ym roku zbie-
ra∏a materia∏y na temat bohaterskie-
go ksi´cia, opowiedzia∏a kolegom
o wydarzeniach wojennych.

Ostatnim miejscem, w którym za-

paliliÊmy znicze, by∏a symbolicz-
na mogi∏a znajdujàca si´ przy ulicy
Ma∏o∏´ckiej. 

Nast´pnego dnia uczniowie kla-
sy VI wraz z nauczycielami: Ane-
tà Kowalskà i Marlenà Kujawà
kontynuowali temat wycieczki
w czasie gry terenowej w Niepor´-
cie. Ich zadaniem by∏o odnalezienie
– wed∏ug zadanego klucza – 3
miejsc pami´ci narodowej: w Ko-
Êciele parafialnym i na Placu Wol-
noÊci, na cmentarzu i w Szkole
Podstawowej (tablica poÊwi´co-
na Bronis∏awowi Tokajowi).
W ka˝dym z tych miejsc czeka∏y
na uczniów wcale nie∏atwe zadania,
na wszystko mieli 3 godziny. 

Uczniowie w czasie wycieczek
musieli wykazaç si´ znajomoÊcià te-
renu, kreatywnoÊcià, spostrzegaw-
czoÊcià i umiej´tnoÊcià logicznego
myÊlenia. Zaanga˝owanie uczestni-
ków pozwala sàdziç, ˝e ta nietypo-
wa lekcja historii podoba∏a si´ dzie-
ciom.

Za rok uczniowie klasy V wezmà
udzia∏ w grze terenowej w Niepor´-
cie, a uczniowie klasy IV b´dà prze-
wodnikami dla uczniów kla-
sy III w czasie wycieczki „Miejsca
pami´ci narodowej w gminie Niepo-
r´t”, bo pami´ç o bohaterskich czy-
nach ˝yje w nas, a tradycja naszej
szko∏y zobowiàzuje.
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