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ZAPROSZENIE NA WIECZORNIC¢

Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

zaprasza 2 kwietnia na wieczornic´

w czwartà rocznic´ Êmierci Ojca Âwi´tego

Jana Paw∏a II.

W programie uroczystoÊci:

18.30 monta˝ s∏owno – muzyczny w auli

Gimnazjum, pocz´stunek (kawa, herbata,

kremówki papieskie), wystawa prac uczniów,

20.15 – przejÊcie do koÊcio∏a pw. NMP

Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie

Pierwszym,

20.30 – ró˝aniec i Msza Âwi´ta w intencji

Ojca Âwi´tego,

21.37 – apel (ze Êwiecami) na placu

przed koÊcio∏em.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 

W ZEGRZU PO¸UDNIOWYM

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Zegrzu

Po∏udniowym zaprasza dzieci w wieku

od 3 do 6 lat do nowego przedszkola

z wieloletnimi tradycjami. Rekrutacja na nowy

rok szkolny trwa do 10 kwietnia 2009r. 

Prosimy o pobranie kart zg∏oszeƒ

z przedszkola i zwrócenie ich do 10.04.2009r.

MISTRZOSTWA POLSKI 

W RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

4 kwietnia w niepor´ckim lesie,

w godz. 8.00 – 15.00,

zorganizowana zostanie kolejna edycja

D∏ugodystansowych Mistrzostw Polski

w Radioorientacji Sportowej. Patronat

Honorowy nad imprezà objà∏ Wójt Gminy

S∏awomir Maciej Mazur. 

W zawodach uczestniczyç b´dà zawodnicy ze

starszych grup wiekowych, z klubów

sfederowanych w Polskim Zwiàzku

Radioorientacji Sportowej. Uroczyste

zakoƒczenie mistrzostw i wr´czenie medali

zaplanowane zosta∏o na terenie Wojskowego

Domu Wypoczynkowego w Ryni, ok.

godz. 15.00.

UWAGA, ZMIANA NUMERU KONTA!

W zwiàzku z licznymi, b∏´dnie kierowanymi

wp∏atami Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie przypomina, ˝e nale˝noÊci

za dostarczonà wod´, odprowadzone Êcieki oraz

czynsz z tytu∏u najmu lokali komunalnych nale˝y

wp∏acaç na konto GZK w Niepor´cie

nr 07 8013 1029 2003 0071 0879 0001 

BS w Legionowie, o/Niepor´t.

Informujemy, ˝e od wp∏at gotówkowych bank

nie pobiera prowizji. 

w skróciew skrócie

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych
˝yczymy mieszkaƒcom gminy Niepor´t 

zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Niech czas sp´dzony w rodzinnym gronie

pe∏en b´dzie ciep∏a, wiosennego
optymizmu i radoÊci

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Wójt Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski S∏awomir Maciej Mazur

TWOJE pieniàdze dla Ciebie

Poczàtek roku upływa wszystkim pod znakiem wypełniania i składania PIT-ów.
Tradycyjnie ju˝ zach´camy niezameldowanych mieszkaƒców do rozliczania si´
w legionowskim Urz´dzie Skarbowym. Dzi´ki temu, odprowadzane podatki
zasilà bud˝et gminny.

W strukturze dochodów gminnych
jednà z najwi´kszych pozycji stano-
wi udzia∏ w podatku od osób fizycz-
nych. Ponad 39% p∏aconego przez
nas podatku trafia do miejsca nasze-

go zameldowania. W∏adze samorzà-
dowe wykorzystujà te pieniàdze
do budowy dróg, wodociàgów, kana-
lizacji, szkó∏, oÊrodków kultury. P∏a-
càc podatki na rzecz miejscowoÊci,

w której zamieszkujemy, wp∏ywamy
bezpoÊrednio na popraw´ jakoÊci na-
szego ˝ycia. Nasz podatek mo˝e
wp∏ynàç do gminy nawet wówczas,
gdy nie jesteÊmy na jej terenie za-

meldowani. Wystarczy w zeznaniu
podatkowym wskazaç miejsce za-
mieszkania na terenie gminy Niepo-
r´t i zasilimy w ten sposób lokalny
bud˝et. � BBWW

Wspomnienie w rocznic´ Êmierci 
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II



JJaakkiiee  ssàà  gg∏∏óówwnnee  zzaaddaanniiaa  rreeaalliizzoowwaannee
pprrzzeezz  DDzziiaa∏∏  OOcchhrroonnyy  ÂÂrrooddoowwiisskkaa
ii RRoollnniiccttwwaa??
W wyniku zmiany Regulaminu organi-
zacyjnego Urz´du Gminy w 2008 ro-
ku zosta∏ utworzony Dzia∏ Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa, którego je-
stem kierownikiem. Dzia∏ zajmuje si´
zadaniami w∏asnymi gminy w zakresie
ochrony Êrodowiska, ochrony przyro-
dy, utrzymania czystoÊci i porzàdku
w gminie oraz sprawami z zakresu rol-
nictwa. Realizowane zadania to wyda-
wanie w ramach prowadzonych post´-
powaƒ administracyjnych zezwoleƒ
w formie decyzji m.in. na usuwanie
drzew i krzewów z nieruchomoÊci,
Êwiadczenia us∏ug w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych i nieczysto-
Êci p∏ynnych z terenu gminy, uzgod-
nieƒ i opinii dotyczàcych programów
gospodarki odpadami niebezpieczny-
mi, prac geologicznych, rekultywacji
gruntów, jak równie˝ wydawaniem
nakazów usuni´cia odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych na ich sk∏adowa-
nia lub magazynowanie, przywrócenia
stanu wody na gruntach, umo˝liwia-
nia swobodnego dost´pu do wód.
W zakresie ochrony Êrodowiska pro-
wadzimy post´powanie w sprawach
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
planowanych przedsi´wzi´ç inwesty-
cyjnych, gospodarujemy Êrodkami
Gminnego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. IloÊcio-
wo najwi´cej rozpatrywanych jest
wniosków dotyczàcych wydawania ze-
zwoleƒ na usuwanie drzew lub krze-
wów np. w 2008 roku wydano w tych
sprawach 146 decyzji.
WWssppoommnniiaa∏∏  PPaann  oo GGmmiinnnnyymm  FFuunndduusszzuu
OOcchhrroonnyy  ÂÂrrooddoowwiisskkaa  ii GGoossppooddaarrkkii
WWooddnneejj,,  cczzyy  ttoo  ssàà  ppiieenniiààddzzee  nnaa eekkoolloo--
ggii´́  ggmmiinnnnàà??
Dochodami GFOÂiGW sà op∏aty
za gospodarcze korzystanie ze Êrodo-
wiska m.in. za emisj´ zanieczyszczeƒ,
pobór wody, odprowadzanie Êcieków
do wód, pobór kopalin, op∏aty za usu-
wanie zieleni. Ârodki finansowe gro-
madzone na Funduszu mogà byç wy-
korzystane tylko na realizacj´ zadaƒ
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska. Ze
Êrodków Funduszu gmina od kilku lat
finansuje szereg przedsi´wzi´ç o cha-
rakterze proekologicznym, g∏ównie
na segregacj´ odpadów komunalnych
„u êród∏a”, odbiór odpadów i mate-
ria∏ów zawierajàcych azbest, budow´

przydomowych oczyszczalni Êcieków,
wyposa˝enie przydomowych pompow-
ni Êciekowych oraz na edukacj´ eko-
logicznà dla m∏odzie˝y szkolnej. Sto-
pieƒ realizacji przyj´tych zadaƒ zale-
˝y od iloÊci Êrodków, które sà
do dyspozycji na koncie Funduszu.
OOdd 22000066  rrookkuu  ggmmiinnaa rreeaalliizzuujjee  pprrooggrraa--
mmuu  uussuuwwaanniiaa  mmaatteerriiaa∏∏óóww  zzaawwiieerraajjàà--
ccyycchh  aazzbbeesstt..  PPoojjaawwiiaa  ssii´́  cczz´́ssttoo  ppyyttaa--
nniiee,,  cczzyy  bb´́ddàà  ÊÊrrooddkkii  nnaa kkoonnttyynnuuaaccjj´́
ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww  aazzbbeessttoowwyycchh??
Jesienià 2006 roku na terenie naszej
gminy, w ramach programu promowa-
nia bezpiecznego usuwania odpadów
i materia∏ów zawierajàcych azbest,
rozpocz´to odbiór tych odpadów z po-
sesji. Dotyczy∏ on przewa˝nie pokryç
dachowych (eternitu) zdj´tych przez
w∏aÊcicieli i sk∏adowanych przez wie-
le lat na nieruchomoÊciach. Z czasem
iloÊç tych odpadów wzrasta∏a i dla
przyk∏adu w 2006 roku wywieziono
z 12 posesji 25,6 ton odpadów, w 2007
roku z 25 posesji 81,2 ton, a w 2008
roku 80 ton z 19 nieruchomoÊci. Jak
wynika z przeprowadzonej w 2008 ro-
ku inwentaryzacji materia∏ów zawiera-
jàcych azbest, mamy na terenie gmi-
ny 120 957 m2 materia∏ów azbesto-
wych, które do koƒca 2032 roku b´dà
kierowane do utylizacji. Wracajàc
do pytania sàdz´, ˝e od po∏owy bie˝à-
cego roku odbiór odpadów b´dzie da-
lej realizowany ze Êrodków Funduszu,
jednak w jakich iloÊciach, to zadecy-
dujà zgromadzone na ten cel pienià-
dze. Gmina wystàpi równie˝ o Êrodki
finansowe na ten cel do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
dlatego ju˝ wczeÊniej zosta∏y opraco-
wane dokumenty niezb´dne do przygo-
towania tego wniosku. Problem azbe-
stu jest istotny dla naszych mieszkaƒ-
ców, Êwiadczy o tym lista 75 osób
oczekujàcych na jego zabranie z pose-
sji, dlatego zadanie to b´dzie dalej
prowadzone. W zale˝noÊci od posiada-
nych Êrodków kontynuowane b´dà
równie˝ inne przedsi´wzi´cia, które
rozpocz´liÊmy, np. dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni
Êcieków – w 2008 roku 30 mieszkaƒ-
ców skorzysta∏o z tej formy wsparcia
realizowanej przez nich ekologicznej
inwestycji. Natomiast sà ju˝ zapewnio-
ne Êrodki na dofinansowanie w tym ro-
ku wyposa˝enia ok. 14 przydomowych
pompowni Êciekowych. 

JJaakkiiee  jjeesszzcczzee  ddzziiaa∏∏aanniiaa  bb´́ddàà  rreeaalliizzoo--
wwaannee  pprrzzeezz  pprraaccoowwnniikkóóww  DDzziiaa∏∏uu
ww 22000099  rrookkuu??
Realizujemy zadania bezpoÊrednio
przekazywane od mieszkaƒców gminy,
dotyczàce w wi´kszoÊci utrzymania
czystoÊci i porzàdku w so∏ectwach.
Prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów komunalnych, do której ak-
ces zg∏osi∏o 681 posesji i nadal zg∏a-
szajà si´ nowe osoby. Zach´camy
mieszkaƒców goràco do udzia∏u w tym
programie. Kontynuowana jest zbiór-
ka zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii. Planu-
jemy te˝ odbiór od mieszkaƒców od-
padów wielkogabarytowych. Ponadto
utrzymujemy trzy gminne punkty od-
bioru odpadów segregowanych:
w Niepor´cie, Micha∏owie-Grabi-
na i Woli Aleksandra. Corocznie pro-
wadzona jest te˝ likwidacja dzikich
wysypisk, które niestety pojawiajà si´
w lasach i przy drogach. 
ZZaajjmmuujjeecciiee  ssii´́  rróówwnniiee˝̋  pprroobblleemmeemm
bbeezzddoommnnyycchh  zzwwiieerrzzààtt??
W ramach zapewnienia ochrony
przed bezdomnymi zwierz´tami zajmu-
jemy si´ zg∏oszeniami dotyczàcymi
umieszczenia zwierzàt w schronisku
w Chrcynnie k/Nasielska, z którym
Gmina wspó∏pracuje. Do naszych
obowiàzków nale˝y tak˝e usuwanie,
poprzez firm´ specjalistycznà, mar-
twych zwierzàt le˝àcych przy drogach.
WWiieeÊÊçç  ggmmiinnnnaa nniieessiiee,,  ˝̋ee  zz wwiioossnnàà  ppoo--
jjaawwiiàà  ssii´́  nnaa tteerreenniiee  ggmmiinnyy  kkoolloorroowwee
kkwwiiaattyy??  
Od paru lat czynimy starania, aby na-
sze otoczenie stawa∏o si´ coraz efek-
towniejsze. Mieszkaƒcy mogli zauwa-
˝yç nowe obsadzenia trwa∏ej zieleni
na rondach, m∏ode drzewa i krzewy
przy drogach i skwerach osiedlowych.
W 2009 roku pojawi si´ wi´cej obsa-
dzeƒ roÊlinami jednorocznymi ciàgów
komunikacyjnych oraz Placu WolnoÊci.
Dalej b´dà prowadzone piel´gnacje
zieleni istniejàcej, w tym drzew oraz
usuwanie tych, które ju˝ stanowià za-
gro˝enie dla otoczenia, szczególnie
przy drogach gminnych i obiektach ku-
baturowych. Dzia∏ania te staramy si´
realizowaç na terenie wszystkich so-
∏ectw i stopniowo zwi´kszaç iloÊç no-
wej zieleni, aby poprawiç estetyk´
gminy. 
DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Kierownikiem Działu Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du
Gminy

DARIUSZEM WRÓBLEM

Rozmowa z...

W marcu, na zaproszenie Posła Andrzeja Wielowieyskiego, grupa
przedstawicieli władz samorzàdowych udała si´ z wizytà
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Powiat legionowski
reprezentował Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur. 

Z wizytà w Brukseli
Organizatorzy przygotowali dla go-
Êci bogaty program pobytu, odpo-
wiadajàcy ich zainteresowaniom
i oczekiwaniom. Podczas spotkania
z Panem Pos∏em Andrzejem Wielo-
wiejskim w Parlamencie, rozma-
wiano na temat funkcjonowania Eu-
roparlamentu oraz bie˝àcych zagad-
nieƒ, szczególnie interesujàcych
przyby∏ych z racji pe∏nionych przez
nich funkcji. GoÊcie udali si´ z wi-
zytà do Komitetu Regionów, który
jest organem doradczym sk∏adajà-
cym si´ z przedstawicieli w∏adz re-
gionalnych i lokalnych w krajach
cz∏onkowskich. Konsultacji z Komi-
tetem wymagajà wszelkie decyzje
UE zwiàzane z zagadnieniami taki-
mi, jak: polityka regionalna, Êrodo-
wisko, edukacja, transport, wszyst-
kie one bowiem dotyczà w∏adz lo-
kalnych i regionalnych. Odby∏o si´
równie˝ spotkanie z Andrzejem ˚u-
kiem, dyrektorem Biura Regionalne-
go Województwa Mazowieckiego,
podczas którego dyskutowano m.in.
na temat pozyskiwania Êrodków
z funduszy pomocowych oraz pro-
gramów wspólnotowych dost´pnych
dla regionów, a tak˝e uczestnictwa
w unijnych inicjatywach i progra-
mach ukierunkowanych na regiony.

Uczestnicy wyjazdu udali si´ rów-
nie˝ z wizytà do Komisji Europej-
skiej DG Regio, której obrady po-
Êwi´cone by∏y m.in. pozyskiwaniu
i wykorzystaniu Êrodków struktural-
nych. Autorkà jednego z wyk∏adów
by∏a mieszkanka gminy Niepor´t,
obecnie urz´dnik unijny. Na przyk∏a-
dzie gminy Niepor´t, która przedsta-
wiona zosta∏a jako lider w zakresie
pozyskiwania i wykorzystywania
Êrodków zewn´trznych, przeanalizo-
wano instrumenty, jakimi dysponu-
jà samorzàdy w staraniu si´ o dofi-
nansowanie realizowanych przedsi´-
wzi´ç. Pobyt w Brukseli by∏ równie˝
okazjà do poznania ciekawej archi-
tektury miasta, podczas spaceru
z przewodnikiem.

� BBWW

CZY
MASZT STANÑ¸ LEGALNIE?
Maszt telefonii cyfrowej Plus GSM po-
jawi∏ si´ jesienià 2008 roku, na prywat-
nej dzia∏ce na ty∏ach Osiedla Las w Nie-
por´cie. Inwestor, firma Polkomtel S.A.
przystàpi∏ do realizacji budowy bez wy-
maganych dokumentów formalno
– prawnych, a przede wszystkim bez po-
zwolenia na budow´, o które wystàpiç
powinien do Wydzia∏u Architektury Sta-
rostwa Powiatowego w Legionowie.
W zwiàzku z powy˝szym, ju˝ 12 listo-
pada 2008 roku wszcz´te zosta∏o post´-
powanie administracyjne w sprawie
masztu, na wniosek Wójta Gminy Nie-
por´t, uwzgl´dniajàcy zastrze˝enia
mieszkaƒców i skierowany do Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Legionowie. Nie tylko brak wymaga-
nych dokumentów stawia∏ inwestora
w z∏ym Êwietle. Ka˝da inwestycja musi
odbywaç si´ na zasadach okreÊlonych
w prawie miejscowym i zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami. Tymczasem
liczàcy 40 metrów wysokoÊci maszt fir-
ma Polkomtel postawi∏a w miejscu,
w którym zgodnie z ustaleniami Miej-
scowego Planu Ogólnego Zagospodaro-
wania Przestrzennego mogà byç budo-
wane obiekty nieprzekraczajàce 12 m.
Zapis taki znalaz∏ si´ w planie m.in.
na wniosek mieszkaƒców osiedla, którzy
przeciwni byli lokalizacji tego typu in-
westycji w sàsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej.
Postanowieniem z dnia 3 marca 2009 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Legionowie wstrzyma∏ inwe-
storowi prowadzenie robót budowla-
nych zwiàzanych z masztem i wykony-

wanych bez wymaganego pozwolenia
na budow´. Ponadto, da∏ firmie Polkom-
tel 2 miesiàce na uzupe∏nienie koniecz-
nych dokumentów, wymienionych w po-
stanowieniu Powiatowego Inspektora. 
Wed∏ug opinii Kierownika Dzia∏u Zago-
spodarowania Przestrzennego Urz´du
Gminy Macieja Czerskiego, legalizacja
masztu jest niemo˝liwa z uwagi na fakt,
i˝ jego budowa jest niezgodna z ustale-
niami Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego. Na-
le˝y te˝ dodaç, ˝e majàc na uwadze po-
trzeby zwiàzane z prawid∏owym dzia∏a-
niem telefonów komórkowych Gmina
opracowuje w∏aÊnie nowe studium,
w którym proponuje si´ do konsultacji
spo∏ecznej zasady, okreÊlajàce warunki
lokalizacji masztów telefonii komórko-
wej. � BW

Gmina Niepor´t finansuje szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy
dziewczynek z rocznika 1997, zameldowanych w gminie.

STOP rakowi szyjki macicy

Celem szczepienia, rekomendowa-
nego przez wiele Êwiatowych i pol-
skich organizacji medycznych, jest
wyeliminowanie zachorowaƒ zale˝-

nych od infekcji HPV, czyli wirusa
brodawczaka ludzkiego. Rak szyjki
macicy, powodowany przez wirus
HPV, powoduje w Polsce Êmierç
ok. 2000 kobiet rocznie.

W Gminie Niepor´t rozpocz´to
w 2009 roku realizacj´ aktywnej
profilaktyki w walce z tà niebez-
piecznà chorobà. Akcja informacyj-
na przedstawiajàca korzyÊci zdro-
wotne p∏ynàce ze szczepienia, które-
go koszt wynosi ok. 1400 z∏
od osoby, trwa∏a na terenie gminy

od poczàtku roku. W jej efekcie
do programu, realizowanego przez
Samodzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie,
zg∏oszono 60 m∏odych mieszkanek
gminy. Pierwsza tura szczepieƒ mia-
∏a miejsce ju˝ w marcu, termin na-
st´pnej wypada w kwietniu. Po ostat-
niej dawce, podanej we wrzeÊniu, 60
dziewczàt chronionych b´dzie
przed groênà chorobà. Program
szczepieƒ kontynuowany b´dzie
w nast´pnych latach. � BBWW

Szanowni Czytelnicy, kontynuujemy naszà nowà rubryk´, poÊwi´conà sprawom
dotyczàcym gminy i nas – mieszkaƒców, które z ro˝nych przyczyn nie sà w pe∏ni
jasne, budzà nasze wàtpliwoÊci. Powody bywajà ró˝ne – niezrozumienie, brak
dok∏adnej informacji lub informacje niepe∏ne, pojawiajàce si´ w gazetach lokalnych
i wymagajàce uzupe∏nienia. DDzziissiiaajj  wwyyjjaaÊÊnniiaammyy  sspprraaww´́  mmaasszzttuu  ww NNiieeppoorr´́cciiee..



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. 
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PŁYWALNIA w Stanisławowie
Pierwszym

XXXIV SESJA Rady Gminy 

WIOSENNE inwestycje drogowe

P
∏ywalnia, zlokalizowana w bez-
poÊrednim sàsiedztwie budyn-
ku gimnazjum, stanowiç b´-

dzie dope∏nienie bogatej oferty spor-
towej dla uczniów i mieszkaƒców.
Obecnie korzystaç mo˝na z hali
sportowej i boiska wielofunkcyjne-
go ze sztucznà nawierzchnià,
przy którym znajduje si´ równie˝
bie˝nia czterotorowa ze skocznià
w dal. Dzi´ki takiemu zapleczu

szko∏a mo˝e rozwijaç klasy o profi-
lu sportowym, organizowaç turnie-
je o zasi´gu nie tylko gminnym,
a uczniowie rozwijaç swoje umiej´t-
noÊci i odnosiç sukcesy w rozgryw-
kach. Basen rozszerzy ofert´ zaj´ç
sportowych dla dzieci i m∏odzie˝y
oraz rekreacyjnych dla mieszkaƒ-
ców.

P∏ywalnia dobudowana zostanie
do budynku szko∏y od strony kana-

∏u ˚eraƒskiego. Powierzchnia u˝yt-
kowa wynosiç b´dzie przesz∏o 2 tys.
m2. Dominujàcym elementem archi-
tektonicznym b´dzie wie˝a, prowa-
dzàca do zje˝d˝alni Êlimakowej
o d∏ugoÊci ok. 90 metrów. Ró˝nica
wzniesieƒ do pokonania to prawie 7
metrów, gwarantujàcych atrakcyjny
zjazd do basenu rekreacyjnego.
G∏ówny element p∏ywalni stanowiç
b´dzie basen sportowy ze stali nie-
rdzewnej o wymiarach 12,5x25m
i pow. 312 m2, o g∏´bokoÊci od 135
do 180 cm. Ponadto skorzystaç mo˝-
na b´dzie z wanny z hydromasa˝em
(dla 6 osób) oraz sauny suchej. Ob-
serwowanie zawodów p∏ywackich
umo˝liwià trybuny na 100 osób. 

W tegorocznym bud˝ecie zaplano-
wano 500 tys. z∏ na rozpocz´cie in-
westycji. Ponadto gmina staraç si´
b´dzie o dofinansowanie projektu
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go, które wynieÊç mo˝e do 85%
kosztów budowy obiektu. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

Gmina Niepor´t ogłosiła przetarg na budow´ pływalni sportowej w Stanisławowie
Pierwszym. Termin składania ofert upłynàł 17 marca.

26 marca odbyła si´ XXXIV sesja Rady Gminy Niepor´t V kadencji.

Odbyły si´ kolejne przetargi na realizacj´ inwestycji drogowych na terenie gminy Niepor´t.

Na Osiedlu Las w Niepor´cie prze-
budowane zostanà chodniki wraz ze
zjazdami do posesji przy ulicy Pod-
leÊnej, Pionierskiej oraz cz´Êci ulicy
Ch∏odnej. Stare, zniszczone p∏yty,
zastàpi kostka betonowa. Zakoƒ-
czenie prac przewidziane jest do 30
czerwca. 

Inwestycja na ulicy Ma∏o∏´ckiej
obejmie zarówno samà drog´, jak
i po∏o˝enie chodnika. Po uzupe∏nie-
niu istniejàcych ubytków asfaltu,
na ca∏ej d∏ugoÊci odcinka od ulicy
Izabeliƒskiej do mostku, wykonane
zostanie powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni. Chodnik z kostki beto-
nowej po∏o˝ony zostanie od ulicy
LeÊnej do skrzy˝owania z ulicà
Zwyci´stwa. Termin wykonania
prac up∏ywa 31 lipca.

Nowà nawierzchni´ otrzyma rów-

nie˝ ostatnia ju˝ droga wewn´trz-
na od ulicy Ró˝anej w Niepor´cie.
Na odcinku d∏ugoÊci 50 metrów po-

wstanie ciàg pieszo-jezdny z kostki
betonowej. Wykonawca zakoƒczy
prace do 30 czerwca. � BBWW

Cz´Êç pierwsza dotyczy∏a spraw bie˝à-
cych. Rada Gminy Niepor´t podj´∏a ∏àcz-
nie 26 uchwa∏ (treÊç uchwa∏ dost´p-
na w BIP), w tym m.in.:
• uchwa∏´ nr XXXIV/32/2009 w sprawie

zasad nadawania nazw ulicom i placom
b´dàcym drogami publicznymi oraz
drogom wewn´trznym po∏o˝onym
w Gminie Niepor´t,

• uchwa∏´ nr XXXIV/34/2009 w sprawie:
uchwa∏y w sprawie zmiany opisu granic
sta∏ych obwodów g∏osowania, utworzo-
nych na terenie Gminy Niepor´t, 

• uchwa∏´ nr XXXIV/33/2009 w sprawie
nadania nazwy „Polnej Ró˝y” drodze
wewn´trznej po∏o˝onej we wsi Józefów
gmina Niepor´t, stanowiàcej dzia∏k´
o nr ewid. 46/20,

• uchwa∏´ nr XXXIV/36/2009 w sprawie:
przystàpienia do sporzàdzenia „Miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru D´bina w gminie
Niepor´t”,

• uchwa∏´ nr XXXIV/37/2009 w sprawie:
przystàpienia do sporzàdzenia „Miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu dzia∏ki ewid.
nr 113/11 w Niepor´cie”.
Cz´Êç druga sesji, odby∏a si´ w siedzi-

bie GOK w Niepor´cie i dotyczy∏a dzia-
∏alnoÊci kulturalnej na terenie Gminy
Niepor´t. 

Przedstawione zosta∏y sprawozdania
z dzia∏alnoÊci filii GOK w Beniamino-
wie, Kàtach W´gierskich i Stanis∏awowie
Drugim oraz GOK w latach 2006-2009.

Prezentacji i omówienia pracy Biblio-
teki Publicznej Gminy Niepor´t dokona-
∏a dyrektor El˝bieta Kotowska.

Po obejrzeniu i wys∏uchaniu wszyst-
kich prezentacji odby∏a si´ dyskusja
na temat kondycji kultury na terenie Gmi-
ny Niepor´t. W dyskusji oprócz radnych
i so∏tysów wzi´li te˝ udzia∏ mieszkaƒcy
Gminy przybyli na t´ cz´Êç sesji.

� JJ..JJooƒƒsskkaa

UCHWAŁA nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie zmiany opisu granic sta-
∏ych obwodów g∏osowania, utwo-
rzonych na terenie Gminy Niepor´t.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) art. 42 ust.1
i ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamen-
tu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219,
z 2007 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 211,
poz. 766) oraz art. 31 ust. 1 w zwiàzku z art. 30
ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, 2004 r., Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005
r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r.
Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111), na wnio-
sek Wójta Gminy Niepor´t, Rada Gminy
Niepor´t uchwala, co nast´puje: 
§ 1.1. Dokonuje si´ zmiany opisu granic:

1) obwodu g∏osowania Nr 1, któremu na-
daje si´ brzmienie – „So∏ectwo Niepo-
r´t z wy∏àczeniem Osiedla G∏ogi”, oraz

2) obwodu g∏osowania Nr 10, któremu
nadaje si´ brzmienie – „So∏ectwa:
Aleksandrów oraz Osiedle G∏ogi
– cz´Êç so∏ectwa Niepor´t”. 

§ 1. 2. Wykaz obwodów g∏osowania
uwzgl´dniajàcy zmiany, o których mo-
wa w ust. 1, stanowi za∏àcznik do niniej-
szej uchwa∏y.
§ 2. Tracà moc: 1) uchwa∏a Nr LV/83/06
Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 czerw-
ca 2006 r. w sprawie zmian w podziale
na sta∏e obwody g∏osowania, oraz 
2) uchwa∏a Nr XII/74/2007 Rady Gmi-

ny Niepor´t z dnia 20 wrzeÊnia 2007
r. w sprawie zmiany opisu granic sta-
∏ych obwodów g∏osowania.

§ 3. Uchwa∏a podlega niezw∏ocznemu
przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 4. Uchwa∏a podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Urz´dowym Województwa
Mazowieckiego oraz podaniu do pu-
blicznej wiadomoÊci w sposób zwycza-
jowo przyj´ty.
§ 5. Wykonanie uchwa∏y powierza si´
Wójtowi Gminy Niepor´t.
§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem
podj´cia.

� PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy::
EEuuggeenniiuusszz  WWooêênniiaakkoowwsskkii

NUMERY I GRANICE STA¸YCH OBWODÓW G¸OSOWANIA W GMINIE NIEPOR¢T
Nr obwodu 
g∏osowania 

Granice obwodu

1. So∏ectwo Niepor´t z wy∏àczeniem Osiedla G∏ogi
2. So∏ectwa: Stanis∏awów Pierwszy i Izabelin
3. So∏ectwa:  Bia∏obrzegi i Rynia
4. So∏ectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów
5. So∏ectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna
6. So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe
8. So∏ectwa: Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra
9. So∏ectwa: Józefów i Micha∏ów-Grabina

10. So∏ectwa: Aleksandrów oraz Osiedle G∏ogi – cz´Êç so∏ectwa Niepor´t
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Gdy 2 kwietnia 2005 roku póênym wieczorem, Êwiat w milczeniu
oddawał si´ modlitwie za Ojca Âwi´tego Jana Pawła II, on w zaciszu
komnat, otoczony najbli˝szymi współpracownikami, przyjaciółmi,
koƒczył swojà ziemskà w´drówk´. 

POZWÓLCIE mi iÊç
do domu Ojca

Z
g∏´biajàc tajemnic´ cz∏owie-
czeƒstwa pochyla∏ si´
nad w∏asnà m´kà, bólem

i cierpieniem, wspierany modlitwà
milionów ludzi dla których sta∏ si´
przyk∏adem, wzorem godnym do na-
Êladowania. Jego ojcowska troska,
màdroÊç, g∏´boka wiara w Boga

i w cz∏owieka, uÊmiech oraz godny
do naÊladowania przyk∏ad ˝ycia
z cierpieniem, pozostanà z nami ju˝
na zawsze. 

Prze˝ywajàc kolejnà z rocznic Je-
go Êmierci, zatrzymajmy si´ nad fe-
nomenem papie˝a, który ∏àczy∏ reli-
gie, przywódców Êwiata, w walce

o godnoÊç i prawa cz∏owieka. Prze-
˝ywajàc konflikty zbrojne, choroby,
wyzysk, pochylajàc si´ nad ludzkà
biedà sta∏ si´ nam bardzo bliski, a ro-
zumiejàc i zg∏´biajàc potrzeby ludz-
koÊci, odda∏ jej si´ do koƒca. 

Gdy w 1997 roku u progu wejÊcia
w doros∏e ˝ycie, uczestniczy∏am
w Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y
we Francji w Pary˝u, otoczona set-
kami tysi´cy m∏odych ludzi z po-
nad 150 krajów Êwiata, osobiÊcie do-
Êwiadczy∏am wielkoÊci Jana Paw-
∏a II. Bia∏a postaç pielgrzyma
porywajàcego t∏umy m∏odych ludzi
na zawsze pozostanie w mojej pa-
mi´ci. Odpowiedzi na nurtujàce nas
pytania, si∏a i moc przes∏ania S∏owa
Bo˝ego sprawi∏y, ˝e wracaliÊmy
do naszych ojczyzn, domów, spo-
∏ecznoÊci – umocnieni, bogatsi, udu-
chowieni z rozeznanà drogà ˝ycio-
wà. Choç ró˝ni∏ nas kolor skóry, j´-
zyki w których mówiliÊmy, kultury
z których si´ wywodziliÊmy, po∏à-
czy∏a nas mi∏oÊç i oddanie Ojca
Âwi´tego.

DziÊ Êmia∏o mo˝na powiedzieç, ̋ e
pochodzàcy z „dalekiego kraju” pa-
pie˝ zmieni∏ oblicze ziemi. Nie tyl-
ko tej ukochanej polskiej ziemi
z której si´ wywodzi∏, ale wszyst-
kich zakàtków Êwiata w których si´
pojawia∏. I choç odszed∏ do „domu
Ojca” nie pozostawi∏ nas samych.
Jego s∏owa kierowane do nas pod-
czas oÊmiu podró˝y apostolskich,

liczne dzie∏a, encykliki, a˝ wreszcie
testament, sà kopalnià wiedzy i mà-
droÊci naszego papie˝a. Korzystajàc
z tej spuÊcizny stajemy si´ bogatsi
nie tylko w wiedz´, ale stosujàc si´
do s∏ów Ojca Âwi´tego przybli˝amy
si´ do niego i dajemy sobie szanse
na spotkanie si´ z nim koƒczàc na-
szà ziemskà w´drówk´.

� MM..  RRaajjsskkaa

Zgodnie z procedurà uczniowie,
nauczyciele i rodzice zapropo-
nowali trzech kandydatów
na patrona szko∏y: Jana Paw-
∏a II, Wand´ Chotomskà i No-
blistów Polskich. Uczniowie
pod opiekà wychowawców
przygotowali plakaty informa-
cyjne, wystawy i gazetki w sa-

lach, które przybli˝y∏y kandyda-
tów na patrona szko∏y. W dniu 5
marca zespó∏ koordynujàcy
wraz z uczniami szko∏y przygo-
towa∏ apel, na którym zaprezen-
towano sylwetki kandydatów.
Kolejnym etapem procesu wy-
boru patrona szko∏y b´dà tajne
wybory. � AA..  PPoowwaa∏∏aa

Karolina i Fabian Brona
– mieszkaƒcy Józefowa
– od 11.IX do 11.XII pracowa-
li przy tworzeniu „Dzieci´cego
Centrum Edukacyjno – Biblio-
tecznego im. Jana Paw∏a II”
w Tchébébé w Togo. 

Tak opowiadali nam o swej
przygodzie w Afryce: „Chcie-
liÊmy stworzyç bibliotek´
i Êwietlic´ dzieciom zamieszku-
jàcym centralne Togo (region
Sokodé). Bibliotek´, w której
znajdà potrzebne ksià˝ki
do szko∏y, lektury, mapy, gry
edukacyjne itp. Ale nie tylko to!
ChcieliÊmy pokazaç dzieciom
i m∏odzie˝y, ̋ e nauka mo˝e byç
zabawà, mo˝e sprawiaç przy-
jemnoÊç, ˝e warto si´ uczyç bo

to jest dla nich szansà na lep-
szà przysz∏oÊç w kraju, w któ-
rym przysz∏o im ˝yç. Bo prze-
cie˝ przy urodzeniu nie wybie-
ramy sobie miejsca na Ziemi...

niektórzy szukajà szcz´Êcia po-
za granicami w∏asnego kraju,
innym trzeba to szcz´Êcie po-
móc odnaleêç tam, gdzie sà...”

� KKaattaarrzzyynnaa  ZZiieelliiƒƒsskkaa

W dniu 18 marca goÊciliÊmy w naszej Szkole misjonarzy. 

Mi´dzynarodowy Chór XII Âwiatowych Dni M∏odzie˝y w Pary˝u 1997 rok

z a p r o s z e n i e

Od wrzeÊnia ca∏a spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej w Józefo-
wie jest zaanga˝owana w proces nadania imienia szkole. Chce-
my, aby nasza szko∏a uzyska∏a swoistà indywidualnà to˝samoÊç
wyró˝niajàcà jà spoÊród innych szkó∏.

PATRON szkoły w Józefowie

MISJONARZE w Józefowie
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ZOFIA Klepacka
w Niepor´cie

18 marca goÊciem uczniów Szkoły Podstawowej w Niepor´cie była
Zofia Klepacka – reprezentantka Polski w windsurfingu, Mistrzyni
Âwiata z 2007 roku.

Laureaci gminnych eliminacji z powiatu legionowskiego
spotkali si´ we wtorek 17 marca, w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie. Etap powiatowy konkursu wyłonił
laureatów, którzy reprezentowaç b´dà powiat w finale
Konkursu Recytatorskiego Warszawskiej Syrenki.

Z
awodniczka na swoim koncie
ma wiele wspania∏ych sukce-
sów. Jest Mistrzynià Âwiata

seniorów i wielokrotnà Mistrzynià
Âwiata w kategorii juniorek oraz
m∏odzie˝owej, a tak˝e Mistrzynià
Europejskà. Od 5 lat jest tak˝e repre-
zentantkà Polskiej Kadry Olimpij-
skiej. Startowa∏a w Igrzyskach Olim-
pijskich w Atenach i Pekinie.

Podczas spotkania z uczniami opo-
wiedzia∏a o swojej przygodzie
z windsurfingiem, codziennych tre-

ningach oraz o licznych podró˝ach
po Êwiecie. 

Do rozpocz´cia treningów na wo-
dzie wraz z Mistrzynià zach´ca∏
uczniów tak˝e jej kolega, Filip Dym-
kowski – zawodnik uprawiajàcy ki-
tesurfing, czyli odmian´ windsurfin-
gu polegajàcà na p∏ywaniu na desce
wyposa˝onej w latawiec. T∏em opo-
wieÊci zawodników by∏y kilkuminu-
towe filmy prezentujàce w skrócie
ich dyscypliny sportowe.

To ju˝ po raz kolejny z ideà pro-

pagowania sportu wÊród najm∏od-
szych do szko∏y w Niepor´cie przy-
byli sportowcy najwi´kszego forma-
tu. Podobnie jak wczeÊniej Mateusz
Kusznierewicz, Wojtek Brzozowski
czy Katarzyna Szotyƒska, i tym ra-
zem ch´tnie opowiadali o swoich
prze˝yciach, odpowiadali na pytania
uczniów, a tak˝e cierpliwie rozdawa-
li autografy, zaszczepiajàc tym sa-
mym wÊród najm∏odszych swà pasj´
i zami∏owanie do sportu.

� SSPP  NNiieeppoorr´́tt

POWIATOWE eliminacje
Warszawskiej Syrenki
W konkursie recytatorskim w Niepo-
r´cie wzi´∏o udzia∏ 26 uczestników,
których ocenia∏a komisja w sk∏adzie:
Beata Wodziƒska, Halina Bednarz-
-Porada, Bogus∏awa Oksza-Klossi.
Reprezentanci gminy Niepor´t od-
nieÊli du˝y sukces. Rywalizacje
w kat. klas 0–III wygra∏a Ania To-
bota, uczennica szko∏y Podstawowej
w Józefowie, deklamujàca wiersz
Doroty Gellner „Z∏y humorek”. Dru-
gie miejsce w tej kategorii wiekowej
zajà∏ Miko∏aj Bulge z Gminnego
Przedszkola w Zegrzu Po∏udnio-
wym z utworem „Zwierzenia przed-
szkolaka”. W grupie starszej, klas
IV-VI, trzecià nagrodà uhonorowa-
ny zosta∏ Mateusz Kuczyƒski, pre-
zentujàcy utwór Jana Brzechwy
„Cudowne lekarstwo”. 

Ostateczne wyniki eliminacji po-
wiatowych XXXII Konkursu Recy-
tatorskiego „Warszawska Syrenka”
przedstawiajà si´ nast´pujàco:
klasy 0 – III: I miejsce – Anna To-
bota – gmina Niepor´t, II miejsce

– Miko∏aj Bulge – gmina Niepor´t,
III miejsce – Kazimierz Mi∏kowski
– gmina Wieliszew.
klasy IV – VI: I miejsce – Aleksan-
dra Budka – gmina Jab∏onna,
II miejsce – Piotr Niecikowski – gmi-
na Wieliszew, III miejsce – Mateusz
Kuczyƒski – gmina Niepor´t.
klasy gimnazjalne: I miejsce – Ali-
cja Kozaƒ – gmina Serock, II miej-
sce – Magdalena Brzozowska – Le-
gionowo, III miejsce – Kacper Wa-
la – gmina Wieliszew.

Do fina∏u, który odb´dzie si´
w Mazowieckim Centrum Kultury
i Sztuki w Warszawie, zgodnie z re-
gulaminem zakwalifikowali si´ lau-
reaci I miejsca w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Powiat le-
gionowski i gmin´ Niepor´t repre-
zentowaç b´dzie w kat. klas 0-
III Ania Tobota, której gratulujemy
i ˝yczymy dalszych sukcesów. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

Ju˝ od progu czeka∏a na rodziców
niespodzianka. Zaproszenie do obej-
rzenia teatrzyku kukie∏kowego
do utworu Lucyny Krzemienieckiej
pt.,,K∏opoty Burka z podwórka”
i wys∏uchanie piosenki pt.,,Kundel
Bury” w wykonaniu ich pociech. 

Przedstawienie bardzo podoba∏o
si´ rodzicom, gromkim brawom
i gratulacjom nie by∏o koƒca. 

G∏ównym tematem spotkania by∏
konkurs matematyczny,,Mistrz do-
dawania”, przeprowadzony wg sce-
nariusza z ksià˝ki Edyty Gruszczyk

– Kolczyƒskiej i Ewy Zieliƒskiej,,
Dzieci´ca matematyka”. Udzia∏
w zaj´ciu uÊwiadomi∏ rodzicom, co
potrafià i jakie czynià post´py ich
dzieci w zakresie opanowania umie-
j´tnoÊci dodawania. Dzieci kszta∏to-
wa∏y swojà odpornoÊç emocjonalnà
podejmujàc wysi∏ek intelektualny
w sytuacjach pe∏nych napi´ç. Obec-
noÊç rodziców i ich troska by∏y dla
dzieci ogromnym wsparciem.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z trzech trzy-
minutowych cz´Êci, podczas których
dzieci dodawa∏y na dwóch kostkach
z kropkami, kostce liczbowej
i z kropkami oraz dwóch kostkach
liczbowych. Za ka˝de wykonane
dzia∏anie, którego poprawnoÊç po-
twierdzili rodzice, dzieci otrzymy-
wa∏y punkt. Po ka˝dym etapie punk-
ty by∏y liczone i zapisywane przez
komisj´ konkursowà, której prze-
wodniczy∏a dyrektor szko∏y Wanda
Bi∏as. 

Tytu∏ mistrza w dodawaniu zdoby-
∏a Lena Stankiewicz wynikiem 70
punktów. Wszystkie dzieci prezento-
wa∏y du˝e umiej´tnoÊci matema-
tyczne w zakresie dodawania i licze-
nia i zosta∏y nagrodzone dyplomami. 

� KKaattaarrzzyynnaa  ZZaa∏∏´́sskkaa

23 marca w SP w Józefowie odby∏o
si´ spotkanie nauczycieli przyrody,
biologii i geografii, uczàcych w Gmi-
nie Niepor´t. W spotkaniu uczestni-
czy∏y: Marlena Kujawa – SP w Bia∏o-
brzegach, Maria Markiewicz – SP
w Wólce Radzymiƒskiej, Iwona Zubel
– SP w Izabelinie, Alina Zalewska
– SP w Niepor´cie, Maria R´belska
i Anna Omelaniuk– Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym oraz Jo-
lanta Wojdalska i Agnieszka Sysiak
– SP w Józefowie. Nauczycielki zapo-
zna∏y si´ z nowà podstawà programo-
wà z przyrody i przedstawi∏y podr´cz-
niki,w oparciu o które pracujà. Omó-
wi∏y treÊci programowe realizowane
w I kl. gimnazjum. Wspólnie ustalono,
na jakie zagadnienia nale˝y zwróciç
wi´kszà uwag´ w kl. IV–VI. W dalszej
cz´Êci spotkania nauczycielki przyro-
dy omówi∏y organizacj´ VI edycji
Gminnego Konkursu Przyrodniczego
„Z przyrodà na TY”, którego fina∏ za-
planowano na 30 kwietnia 2009 roku
o godz. 10 w Szkole Podstawowej
w Józefowie. � SSPP  JJóózzeeffóóww

ZIMA W KADRZE
W dniu 10 marca w Szkole Podstawowej
w Izabelinie zosta∏ rozstrzygni´ty kon-
kurs fotograficzny,,Zatrzymane zimà”. 
W konkursie wzi´∏o udzia∏ pi´cioro foto-
grafików amatorów, którzy zaprezentowa-
li w sumie jedenaÊcie prac. W wyniku g∏o-
sowania, w którym wzi´li udzia∏ ucznio-
wie i pracownicy naszej szko∏y, zosta∏y
nagrodzone nast´pujàce fotografie: I miej-
sce ,,Zimowy zachód s∏oƒca” Wojciecha
Sobeckiego, kl. III. II miejsce ,,Wodospad
Kamieƒczyka” Karoliny Nowickiej, kla-
sy II. III miejsce ,,Ânie˝na pi∏ka” Joanny
Sobeckiej, nauczycielki SP w Izabelinie.
IV miejsce ,,Ferie Olgi” Rafa∏a Bednar-
skiego. Autorzy nagrodzonych prac otrzy-
mali dyplomy i upominki ufundowane
przez Rad´ Rodziców. 

� KKaattaarrzzyynnaa  ZZaa∏∏´́sskkaa

NAUCZYCIELSKIE
obrady

18 lutego w SP w Izabelinie odbyły si´ zaj´cia otwarte dla
rodziców i dzieci z klasy,,0” z cyklu „Popołudnie z rodzinà”. 

POPOŁUDNIE z rodzinà

,,Ânie˝na pi∏ka” 
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A K T U A L N O Â C I

JEDNO
OKIENKO ju˝
od 31 marca!

UWAGA PRZEDSI¢BIORCY! W dniu 31 marca 2009r. wchodzi w ˝ycie
koncepcja tzw. „Jednego okienka”.

K
oncepcja „Jednego okienka”
zak∏ada, ˝e osoby, które za-
mierzajà za∏o˝yç firm´, b´dà

sk∏adaç w urz´dzie gminy jeden
wniosek o wpis do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.
Wniosek ten b´dzie jednoczeÊnie:
• wnioskiem o wpis do ewidencji

dzia∏alnoÊci gospodarczej (URZÑD
GMINY),

• wnioskiem o wpis do krajowego re-
jestru urz´dowego podmiotów go-
spodarki narodowej (REGON
– URZÑD STATYSTYCZNY),

• zg∏oszeniem identyfikacyjnym albo
aktualizacyjnym, o którym mowa
w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atników
(NIP – URZÑD SKARBOWY),

• zg∏oszeniem p∏atnika sk∏adek albo
jego zmiany w rozumieniu przepi-
sów o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych albo zg∏oszeniem oÊwiad-
czenia o kontynuowaniu ubezpie-
czenia spo∏ecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników (ZUS
lub KRUS).
Wniosek o wpis do ewidencji dzia-

∏alnoÊci gospodarczej (formularz)
stanowiç b´dzie równoczeÊnie:
• wniosek o zmian´ danych we wpi-

sie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,wniosek o zawieszenie wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

• wniosek o wznowienie wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

• zawiadomienie o zaprzestaniu wy-
konywania (likwidacji) dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Z dniem 31 marca 2009r. wniosek

o wpis oraz o zmian´ wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej b´-
dzie zwolniony z op∏aty.

Formy z∏o˝enia wniosku o wpis
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej:
• osobiÊcie lub przez pe∏nomocnika

w urz´dzie gminy
• listownie – w tym przypadku b´dzie

istnia∏a koniecznoÊç notarialnego
poÊwiadczenia podpisu,

• elektronicznie – za poÊrednictwem
formularza on-line dost´pnego
na stronie internetowej gminy:
1. je˝eli wniosek o wpis zostanie

podpisany podpisem elektronicz-
nym b´dà mia∏y zastosowanie
przepisy o informatyzacji dzia∏al-
noÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne,

2. je˝eli wniosek nie zostanie pod-
pisany podpisem elektronicznym,

organ gminy (Prezydent Miasta
Poznania poprzez Wydzia∏ Dzia-
∏alnoÊci Gospodarczej) zawiada-
mia przedsi´biorc´ o terminie
i miejscu podpisania wniosku;
w takim przypadku dniem z∏o˝e-
nia wniosku jest dzieƒ, w którym
przedsi´biorca podpisa∏ wnio-
sek.

Do koƒca 2009 roku nale˝y tak˝e
zaktualizowaç wpisy do dzia∏alnoÊci
gospodarczej zgodnie z nowà klasy-
fikacjà PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 roku obowiàzu-
je Polska Klasyfikacja Dzia∏alno-
Êci 2007 – PKD 2007.Do koƒca 2009
roku PKD 2007 stosuje si´ równole-
gle z PKD 2004.W efekcie oznacza
to, ˝e przedsi´biorcy wpisani do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej zo-
bowiàzani sà do zmiany dotychczaso-
wego PKD 2004 na nowe PKD 2007
najpóêniej do 31 grudnia 2009 roku.

Wymóg zmiany PKD nie dotyczy
osób fizycznych, które dokona∏y wpi-
su do ewidencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej od 1 stycznia 2008 roku. Do-
konujàc wpisu do ewidencji, otrzyma-
∏y kody zgodne z klasyfikacjà
PKD 2007.

� BBWW

INFORMACJA dla
organizacji po˝ytku
publicznego

GMINNE tablice ogłoszeniowe

PERSONALIZACJA Warszawskiej Karty
Miejskiej w Urz´dzie Gminy

W zwiàzku z realizacjà zadaƒ orga-
nów administracji publicznej wyni-
kajàcych z ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie oraz
„Wieloletniego Programu Wspó∏-
pracy Gminy Niepor´t z Organiza-
cjami Pozarzàdowymi na lata 2005-
2015”, w celu utworzenia Gminnej
Bazy Organizacji Pozarzàdowych
prosimy wszystkich Przedstawicieli
Organizacji Pozarzàdowych z terenu

Gminy Niepor´t o kontakt telefo-
niczny pod nr 0.22 767-04-28 w go-
dzinach pracy Urz´du Gminy Niepo-
r´t, w celu uzgodnienia treÊci infor-
macji które zostanà zamieszczone
w gminnej bazie danych. 

Na stronie internetowej Urz´du
Gminy www.nieporet.pl w dziale
Komunikaty znajduje si´ wzór an-
kiety z danymi, które nale˝y prze-
kazaç. 

� UUKK

Wykaz tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Niepor´t
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urz´dowych
obwieszczeƒ i plakatów komitetów wyborczych.

Lp. So∏ectwo Lokalizacja
1. Wola Aleksandra – ul. Wolska 124 (So∏tys) – 1 szt.

2. Micha∏ów-Grabina – ul. Przyrodnicza 15 (So∏tys) – 1 szt. 

3. Bia∏obrzegi – ul. Wczasowa 20 (przy sklepie) – 1 szt. 
– Osiedle Wojskowe: przy g∏ównym wjeêdzie 
na teren osiedla po lewej stronie – 1szt. 
– na placu przed pawilonem handlowym – 1 szt. 
– przy placu zabaw dla dzieci przy
bloku nr 24

4. Beniaminów – Beniaminów 10 (So∏tys) – 1 szt.

5. Wólka Radzymiƒska – ul. Szkolna 70 – 1 szt. 
– ul. Topolowa 4 A – 1 szt. 

6. Stanis∏awów Pierwszy – ul. Przysz∏oÊç (przy rzece Czarna) – 1 szt.
– ul. Przysz∏oÊç 38 A (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. Graniczna (Êrodek ulicy) – 1 szt.
– ul.J.Kazimierza (przy DH ANNA 
– kierunek do Warszawy 1szt.

7. Rembelszczyzna – ul. Stru˝aƒska 157 (So∏tys) – 1 szt.
– ul. Stru˝aƒska 133 A (przy sklepie 
w kierunku Legionowa) 1szt.

8. Stanis∏awów Drugi – ul. Wolska 71 A (przy Domu 
Kultury) – 1 szt.
– skrzy˝owanie ul. ¸àkowej i ul. Radosnej – 1 szt.

9. Izabelin – skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul.Graniczna 
(przy sklepie) – 1 szt.

10. Aleksandrów – skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa/ 
ul.Polna/ul.Królewska (przy kapliczce) – 1szt. 
– skrzy˝owanie ul. Królewska/ul.Izabeliƒska 
(przy sk∏adzie celnym) – 1 szt. 

11. Kàty W´gierskie – ul. Stru˝aƒska 46 (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. PrzyleÊna 2 – 1 szt.

12. Józefów – ul. Szkolna (przy KoÊciele) – 1 szt.
– ul. G∏ówna 51 (So∏tys) – 1szt. 
– skrzy˝owanie ul. Szkolnej/ul.Wiosennej – 1 szt. 

13. Zegrze P∏d. – Osiedle Wojskowe (przy wjeêdzie na teren 
osiedla) – 1 szt.

– Osiedle Wojskowe (przy bloku nr. 53) – 1 szt.
– ul. Rybaki (przy Przedszkolu) – 1 szt. 

14. Rynia – przy ul. Spacerowej/ul.G∏ównej 
przy przystanku autobusowym 1szt 
– p´tla autobusowa – 1 szt. 
– koniec ul. G∏ównej (przy Za∏ubicach) – 1 szt.

15. Niepor´t – ul. Ma∏o∏´cka 22 (przy sklepie) – 1 szt. 
– ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury) – 1 szt.
– ul. Zegrzyƒska – 1 szt.
– ul. PodleÊna 4 (przy OÊrodku Zdrowia) – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przyst. przy Urz´dzie 
Pocztowym) – 2szt.
– ul. J. Kazimierza (przyst. autobusowy 
osiedle G∏ogi skrzy˝owanie ul. Wazów/ 
ul.J.Kazimierza – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przyst. 
autobusowy osiedle G∏ogi przy zjeêdzie 
do CPN) – 1 szt.

W dniach 14 – 17 kwietnia w Urz´dzie Gminy Niepor´t działaç b´dzie mobilny punkt
ZTM, w którym otrzymaç b´dzie mo˝na spersonalizowanà kart´ miejskà.

Zgodnie z uchwa∏à sto∏ecznych rad-
nych od stycznia 2010 roku imien-
ne bilety okresowe (30- i 90- dnio-
we) b´dà kodowane tylko na kartach
spersonalizowanych – ze zdj´ciem
w∏aÊciciela oraz z jego imieniem
i nazwiskiem. W ramach akcji pro-
wadzonej przez ZTM, w ciàgu czte-
rech dni kwietnia, od 14.04 do 17.04,
w Urz´dzie Gminy Niepor´t dzia∏a∏
b´dzie punkt, w którym dokonaç b´-
dzie mo˝na wymiany karty. Za∏a-
twienie sprawy na miejscu uchroni
nas przed fatygowaniem si´
do Punktu Obs∏ugi Klienta ZTM
na ul. Senatorskiej w Warszawie lub
przy sto∏ecznych stacjach metra. Pa-
sa˝erowie, zainteresowani wymianà
karty, mogà zg∏aszaç si´ we wtorek,
Êrod´ i piàtek (w podanym terminie)
w godz. 9.00-15.00, a w czwartek
w godz. 10.00 16.00.

˚eby otrzymaç spersonalizowanà
Warszawskà Kart´ Miejskà nale˝y
wype∏niç wniosek i dostarczyç aktu-
alne zdj´cie legitymacyjne. Osoby
nie posiadajàce zdj´cia b´dà mia∏y
mo˝liwoÊç wykonania go na miejscu
w godzinach dzia∏ania punktu.
Wniosek mo˝na pobraç ze strony

Urz´du Gminy www.nieporet.pl,
z dzia∏u Komunikaty – Personaliza-
cja Warszawskiej Karty Miejskiej.
Wymiana jest bezp∏atna. 

Dzi´ki danym zawartym na karcie
nie b´dzie ju˝ potrzeby dodatkowe-
go legitymowania si´ dowodem to˝-
samoÊci. Nowa karta nie wymaga te˝
podpisywania. Posiadacze biletów
ulgowych, muszà jednak mieç
przy sobie dokument poÊwiadczajà-
cy prawo do ulgi. 

W przypadku zagubienia karty
mo˝na jà zablokowaç w jednym

z Punktów Obs∏ugi Pasa˝erów ZTM.
Nast´pnie otrzymajà Paƒstwo od r´-
ki duplikat (wydanie duplikatu jest
odp∏atnie i kosztuje 10 z∏). W przy-
padku niewykorzystania cz´Êci bile-
tu mo˝liwe jest przeniesienie jej
na duplikat karty lub zwrot pieni´dzy
w Punkcie Obs∏ugi Pasa˝erów ZTM
przy ul. Senatorskiej 37. 

Spersonalizowanà kart´ mo˝na so-
bie tak˝e zaprojektowaç za pomocà
kreatora znajdujàcego si´ na stronie
www.personalizacja.ztm.waw.pl.

� BBWW
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Zaci´ta walka w ringu Artura Zajàca i Reinisa
Porozovsa

Mistrz Europy w boksie zawodowym Rafa∏ Jackiewicz wraz
z dzieçmi ze SP w Józefowie

Zmagania w ringu

Dawid Biskupski w ringu Werdykt

Stojà od lewej: Zast´pca Wójta Marek Stpiczyƒski, 
so∏tys Stanis∏aw R´belski, Rafa∏ Jackiewicz, Przewodniczàcy 
Rady Eugeniusz Woêniakowski, Iwona Guzowska, dyrektor 
szko∏y Agnieszka Powa∏a, Wójt Gminy S∏awomir Maciej Mazur,
Wiceprzewodniczàcy Rady Marian Oszczyk

Dekoracja pasem mistrzowskim
przez Iwon´ Guzowskà

Najlepsi siatkarze wÊród gimnazjalistów powiatu legionowskiego w 2009 r.

Choç niewàtpliwie przywykliÊmy ju˝ do sukcesów sportowych młodzie˝y z terenu
naszej gminy, wcià˝ miło zaskakujà nas nowymi osiàgni´ciami. 

GIMNAZJALIÂCI z gminy
Niepor´t mistrzami powiatu!
W Êrod´ 4 marca dru˝yna siatkarska
ch∏opców z Gimnazjum im. Boha-
terów Bitwy Warszawskiej 1920r.
ze Stanis∏awowa Pierwszego
w sk∏adzie: ¸ukasz Zajàc (kpt.),
Adam Mata, Rados∏aw Woêniak,
Robert Olechowski, Arnold Ru-
dzik, Piotr Tomaszewski, Piotr Na-
∏´cz, Piotr Madej, Patryk Olszew-
ski, Wiktor Grochowski, Maciej
Mata oraz Marcin Szlubowski

– gromiàc w finale (2-0) gospoda-
rzy mistrzostw – Gimnazjum z Wie-
liszewa – wywalczy∏a mistrzostwo
powiatu legionowskiego. Ci´˝ka
praca zawodników pod bacznym
okiem trenerów: Bronis∏awa Orli-
kowskiego, a ostatnio Dariusza Ple-
Êniaka, op∏aca∏a si´ i da∏a po˝àda-
ny efekt. 

Wspomnieç nale˝y równie˝ o siat-
karskim osiagni´ciu dziewczàt z na-

szego Gimnazjum, które goniàc
za sukcesem swoich kolegów, pod-
czas odbywajacych si´ dzieƒ póêniej
rozgrywek, zdoby∏y wicemistrzo-
stwo powiatu, przegrywajàc w fina-
le z gospodyniami turnieju – Gimna-
zjum Nr 4 z Legionowa.

Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy
wielu dalszych sukcesów!

� MM..RRaajjsskkaa

Kickboxing w Józefowie
W

ostatnià sobot´ marca w ha-
li sportowej Szko∏y Podsta-
wowej w Józefowie,

pod patronatem Polskiego Zwiàzku
Kickboxingu, Radia Hobby oraz
Wójta Gminy Niepor´t, odby∏a si´
Mi´dzynarodowa Gala Kickboxingu
Zawodowego „Night of the Dra-
gons”. Impreza przyciàgn´∏a wielu
sympatyków sportów walki nie tyl-
ko z terenu naszej gminy i powiatu.
WÊród zaproszonych goÊci obecni
byli: Iwona Guzowska – wielokrot-
na Mistrzyni Âwiata i Europy
w kickboxingu oraz boksie zawodo-
wym, obecnie Pos∏anka na Sejm RP,
Albert Sosnowski – by∏y Mistrz
Âwiata w boksie zawodowym, Rafa∏
Jackiewicz – Zawodowy Mistrz Eu-
ropy w boksie w wadze pó∏Êredniej,
posiadacz pasa Europejskiej Unii
Boksu Zawodowego. 

Gmin´ Niepor´t reprezentowali:
Przewodniczàcy Rady Gminy Euge-
niusz Woêniakowski, Wójt Gminy
S∏awomir Maciej Mazur, Zast´pca
Przewodniczàcego Rady Gminy Ma-
rian Oszczyk oraz Zast´pca Wójta
Gminy Marek Stpiczyƒski. 

Imprez´ rozpoczà∏ koncert szkol-
nego zespo∏u muzycznego „The SP”.
Przy rytmach takich przebojów jak
„Eye of the tiger”, kibice wprowa-
dzani zostali w goràcy nastrój i emo-
cje, których podczas tego wieczoru
nie zabrak∏o. Po pokazie technik
kickboxerskich, odby∏y si´ cztery
walki rankingowe. Zwyci´zca ka˝-
dego pojedynku otrzymywa∏ pa-
miàtkowà statuetk´ ufundowanà
przez Wójta Gminy Niepor´t. 

Du˝o emocji wzbudzi∏ pokaz bok-
su kobiecego, zakoƒczony remisem
i przyjaznà wymianà uÊcisków d∏o-

ni obydwu zawodniczek. Najwi´cej
wra˝eƒ i emocji dostarczy∏y walki
wieczoru o pas Mi´dzynarodowego
Zawodowego Mistrza Polski. 

W pierwszej z nich w formule
full – contact (kat. wag. – 67kg.,
7 x 2 min.), zmierzyli si´ Dawid
Biskupski (Polska) – Nils Bor-
hards (¸otwa). Po widowiskowym
wkroczeniu zawodników na ring,
odegrane zosta∏y hymny narodowe
¸otwy i Polski. Od samego poczàt-
ku pojedynek uk∏ada∏ si´ po myÊli
Dawida Biskupskiego. Zawodnik
zaskakiwa∏ rywala szybkoÊcià
i znakomità technikà. Pomimo
zm´czenie oraz kontuzji ∏uku
brwiowego, Biskupski przewy˝-
sza∏ rywala umiej´tnoÊciami
do koƒca walki i to na jego bio-
drach zawis∏ pas Mi´dzynarodowe-
go Zawodowego Mistrza Polski. 

W drugiej walce wieczoru w for-
mule low – kick (kat. wag. 81kg.,
5 x 3 min.), zmierzyli si´ Artur Za-
jàc (Polska) – Reinis Porozovs (¸o-
twa). Walka od samego poczàtku by-
∏a zaci´ta i wyrównana. 

M∏odszy od Polaka, a˝ o osiemna-
Êcie lat, ¸otysz stara∏ si´ dorównaç
doÊwiadczonemu rywalowi w celno-
Êci i sile ciosów, co znalaz∏o uzna-
nie u s´dziów przyznajàcych mu
zwyci´stwo.

Niewàtpliwie Gala Kickboxingu
okaza∏a si´ trafionym przedsi´wzi´-
ciem. Zape∏niona po brzegi nowa
sala gminastyczna przy Szko∏e Pod-
stawowej przy w Józefowie by∏a te-
go najlepszym dowodem. Organiza-
torom oraz pomys∏odawcom gratu-
lujemy udanej imprezy.

� MM..RRaajjsskkaa
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400 ROCZNICA
urodzin Jana II
Kazimierza
Wazy

400 lat temu 22 marca 1609 roku urodził si´ fundator naszego koÊcioła
Jan II Kazimierz Waza. Trzeci król Rzeczypospolitej Obojga Narodów
z dynastii Wazów, po swym ojcu – Zygmuncie III i po bracie
– Władysławie IV.

H I S T O R I A

J
an Kazimierz ufundowa∏ koÊció∏
w Niepor´cie po zwyci´skim
zakoƒczeniu wojny ze Szwedami

pokojem, zawartym w Oliwie w ro-
ku 1660. By∏a to wojna zwana Po-
topem.

W roku 1661 postanowi∏ podzi´-
kowaç Bogu za szcz´Êliwe zakoƒ-
czenie wojny i zachowanie mu ̋ ycia.
W dokumentach sejmowych z tego
roku znajduje si´ treÊç postanowie-
nia królewskiego: „Zawdzi´czajàc
Panu Bogu Zast´pów, Jego Êwi´tà
OpatrznoÊç Nam i Rzeczypospolitej
w zachowaniu i eliberowaniu
od wszelkich niebezpieczeƒstw do-
tàd pokazanà, jako Mu wszelkà
wdzi´cznoÊç za to powinni jesteÊmy,
tak onej w koÊciele wsi naszej Nie-
por´ta, wiecznà pami´ç mieç chce-
my. Temu˝ koÊcio∏owi i jego pleba-

nowi z ˚up naszych Wielickich 3000
z∏otych lubo w soli lubo w pienià-
dzach quotannis (corocznie) nazna-
czamy.”

Natomiast w roku 1668 z królew-
skiego postanowienia, biskup p∏oc-
ki Jan Gembicki erygowa∏ parafi´
niepor´ckà, a na plebana powo∏a∏
prepozyta katedry kijowskiej Jerze-
go Stanis∏awa W´gierskiego. 

W Âwiàtyni naszej dwa mamy Êla-
dy jej fundatora. Sà to: herb Wazów
– snop w supraporcie nad wejÊciem
do zakrystii oraz w nawie po∏udnio-
wej, gdzie widzimy króla Jana Ka-
zimierza Êlubujàcego zawierzenie
Polski Matce Boskiej, odtàd Królo-
wej Korony Polskiej.

16 wrzeÊnia 1668 roku Jan Kazi-
mierz zrzek∏ si´ korony. W po˝e-
gnalnym wystàpieniu w sejmie, jak-

by przewidzia∏ dalsze losy Rzeczy-
pospolitej, ostrzegajàc pos∏ów i se-
natorów przed mo˝liwoÊcià rozbio-
ru przez sàsiednie paƒstwa.

Przed wyjazdem do Francji 30
kwietnia 1669 roku, odpoczywa∏
przez trzy tygodnie w swoim Tusku-
lum w Niepor´cie. By∏ to tak zwany
Dom Holenderski wybudowany, gdy
Jan Kazimierz by∏ królewiczem.
W 2006 roku podczas budowy bo-
iska sportowego przy ul. Dworcowej
odkryto fundamenty tego budynku. 

Zmar∏ cztery lata po abdykacji 16
grudnia 1672 roku. W katedrze wa-
welskiej pochowano zw∏oki królew-
skie 31 stycznia 1676 roku, nato-
miast serce Jana Kazimierza
spocz´∏o si´ w koÊciele Saint-Ger-
main-des Pres w Pary˝u. 

� WW∏∏ooddzziimmiieerrzz  BB∏∏aawwddzziieewwiicczz

W koÊciele NMP Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym trwajà prace nad wystrojem
artystycznym prezbiterium.

UKŁADAMY mozaik´

Co to jest patriotyzm? Nad tym pytaniem zastanawiali si´
uczniowie Szkoły Podstawowej w Białobrzegach podczas
debaty w dniu 23 kwietnia.

CO to jest patriotyzm?

Projekt przewiduje umieszczenie fi-
gury Chrystusa na krzy˝u, symbolu
Ducha Êw. i znaku OpatrznoÊci Bo-
˝ej na tle mozaikowym. Twórcà pro-
jektu i wykonawcà jest artysta rzeê-
biarz Âwiatos∏w Karwat. 

Aktualnie trwajà prace koƒcowe
przy uk∏adaniu mozaiki. Ka˝dy mo-
˝e mieç swój udzia∏ w tworzeniu te-
go Dzie∏a, poprzez nabycie cegie∏ki
stanowiàcej element wykonanej mo-
zaiki.

Cegie∏ek jest ograniczona iloÊç,
ka˝da ma przypisanà wartoÊç. 

Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z panià Alicjà Szmilewskà
tel.0 22 774 88 94 lub 0-
604 464 413, która udzieli bli˝szych
informacji.

� kkss  PP..  JJ´́ddrrzzeejjeewwsskkii
Projekt prezbiterium art. rzeêbiarz
Âwiatos∏aw Karwat

Debat´ poprzedzi∏y warsztaty patrio-
tyczne „Polska moja ojczyzna”,
w czasie których uczniowie
klas IV –VI opracowywali przydzie-
lone im zadania. 

Na pytanie „Co to jest patrio-
tyzm?” odpowiedzi szukali w trady-
cyjnym êródle, jakim jest S∏ownik
j´zyka polskiego, ale ta odpowiedê
im nie wystarczy∏a. Ustalili, ˝e pa-
triotyzm przejawia si´ w piel´gno-
waniu historii, dlatego w naszej
szkole uroczyÊcie obchodzi si´ takie
Êwi´ta jak rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja i odzyskania niepod-
leg∏oÊci 11 listopada. Dla podkreÊle-
nia rangi tych uroczystoÊci ucznio-
wie pami´tajà o obowiàzujàcym
stroju galowym. Zawsze jest te˝
na nich obecny sztandar szko∏y.
Wa˝ny jest równie˝ szacunek dla
symboli narodowych: flagi, hymnu
i god∏a. Aby poznaç ich histori´,
uczniowie udali si´ do Muzeum
Niepodleg∏oÊci. Byli tak˝e na wy-
cieczce „Miejsca pami´ci narodowej
w gminie Niepor´t”, a nast´pnie
wzi´li udzia∏ w grze terenowej. 

Naszà wiedz´ wzbogacili zapro-
szeni na debat´ goÊcie. P. Beata Wilk
opowiedzia∏a, jakie uroczystoÊci
paƒstwowe odbywajà si´ na terenie
gminy oraz jak gmina troszczy si´
o miejsca pami´ci narodowej. Na r´-
ce p. Wilk uczniowie z∏o˝yli list
skierowany do Wójta Gminy z wnio-
skami o ustawienie drogowskazów,

kierujàcych do czterech miejsc pa-
mi´ci narodowej na terenie gminy.
Wyraêne ich oznakowanie u∏atwi
mieszkaƒcom i turystom odwiedza-
nie ˝o∏nierskich mogi∏.

Do udzia∏u w debacie zosta∏a te˝
zaproszona So∏tys Bia∏obrzegów p.
Regina Soko∏owska, która przypo-
mnia∏a uczniom histori´ pomnika le-
gionistów, b´dàcego obecnie wizy-
tówkà naszej miejscowoÊci.

Uczniowie chcieli uzyskaç infor-
macje, jak patriotyzm rozumiany jest
przez ̋ o∏nierzy i czy s∏u˝enie na mi-
sjach wojskowych jest tak˝e przeja-
wem patriotyzmu. Na te pytania od-
powiada∏ dowódca jednostki w Bia-
∏obrzegach pp∏k Jaros∏aw Zdun.

Podczas debaty postawiliÊmy so-
bie kilka kluczowych pytaƒ: Czy
mo˝na byç dumnym z tego, ˝e jest
si´ Polakiem? Jak uczeƒ szko∏y pod-
stawowej mo˝e okazaç, ˝e jest pa-
triotà? Dyskusja by∏a ciekawa i ˝y-
wa. Okaza∏o si´, ˝e w trakcie deba-
ty uczniowie odkryli jeszcze inne
aspekty patriotyzmu. Pokazali, ˝e
m∏ode pokolenie te˝ dba o tradycje,
a wartoÊci naszego narodu sà dla
nich wa˝ne. Doceniajà trud, jaki
w krzewienie postaw patriotycz-
nych wk∏adajà rodzice, nauczyciele
i przedstawiciele starszego pokole-
nia. To by∏a dla uczniów wa˝na lek-
cja. Jedna z wielu w ramach realiza-
cji has∏a „Tradycja zobowiàzuje”.

� AAnneettaa  KKoowwaallsskkaa


