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w skrócie
AKTUALIZACJA DANYCH
W DOWODZIE OSOBISTYM
Pami´tajmy, ˝e zmiana danych
zamieszczonych w dowodzie osobistym,
zmusza nas do wymiany dokumentu,
pod rygorem utraty jego wa˝noÊci.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. wesz∏y w ˝ycie
przepisy ustawy o ewidencji ludnoÊci
i dowodach osobistych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 31.10.2008r. Nr 195,
poz. 1198), na podstawie których b´dà
uniewa˝niane z urz´du dowody osobiste tych
osób, które na skutek zmiany danych
zamieszczanych w dowodzie osobistym nie
dokona∏y wymiany dokumentu.
W przypadku obywateli polskich zamieszka∏ych
na terenie kraju uniewa˝nienie dowodu
osobistego nast´puje po trzech miesiàcach
od dnia, w którym powsta∏ obowiàzek
wymiany.
W przypadku obywateli polskich
przebywajàcych za granicà termin, o którym
mowa wynosi cztery miesiàce.

W niespełna półtora
roku od rozpocz´cia
prac budowlanych
nowa sala
gimnastyczna
przy Szkole
Podstawowej
w Józefowie została
uroczyÊcie oddana
do u˝ytku. Jej otwarcie
stało si´ wielkim
Êwi´tem dla szkolnej
społecznoÊci.

CHRO¡ SWOJÑ TO˚SAMOÂå!

UROCZYSTE otwarcie sali
gimnastycznej w Józefowie
owstanie sali gimnastycznej po∏àczone zosta∏o z rozbudowà
szko∏y. Placówka zyska∏a dwie
sale dydaktyczne w ∏àczniku oraz
pi´knà Êwietlic´. Sama sala ma powierzchni´ 650 m2, znajdujà si´ przy
niej szatnie, natryski, zaplecze dla
trenerów i magazyn sprz´tu. Dodatkowe wyposa˝enie sali, w tym kotara dzielàca jà na dwie cz´Êci, stwarza mozliwoÊç ró˝norodnego jej wykorzystania przy realizacji programu
sportowego i podczas zaj´ç rekreacyjnych.
W przygotowanie uroczystoÊci
otwarcia sali zaanga˝owani byli nauczyciele, uczniowie, Rada Pedagogiczna i przyjaciele szko∏y. Do∏o˝yli staraƒ, aby i sala, i jej otoczenie
wyglàda∏y pi´knie, a przybyli goÊcie
z przyjemnoÊcià sp´dzili tam czas.
Cz´Êç oficjalnà rozpoczà∏ wójt S∏awomir Maciej Mazur, witajàc goÊci

P

m.in.: Ksi´dza Arcybiskupa Henryka Hosera, Zenona Durk´ – Pos∏a na
Sejm RP, Wicekuratora OÊwiaty Katarzyn´ Góralskà, wizytator Renat´
Jagie∏∏o, Micha∏a Szwejcera, reprezentujàcego Bronis∏awa Komorowskiego Marsza∏ka Sejmu RP, Mariusza M∏ynarczyka Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Samorzàdu Województwa Mazowieckiego, Jana Grabca Starost´ Legionowskiego, Romana Smogorzewskiego Prezydenta Legionowa, Sylwestra Sokolnickiego Burmistrza
Miasta i Gminy Serock, ksi´dza Piotra Âliwk´. Na inauguracji dzia∏alnoÊci placówki sportowej nie mog∏o zabraknàç znanych polskich sportowców: Jerzego Kuleja – dwukrotnego
mistrza olimpijskiego w boksie, pos∏a na Sejm IV kadencji oraz Wojciecha Brzozowskiego wielokrotnego
mistrza Êwiata w windsurfingu, któ-

rych uczniowie darzà szczególnà
sympatià. Przybyli równie˝ przedstawiciele wojska, policji, stra˝y po˝arnej, radni powiatowi i Rady Gminy,
so∏tysi, dyrektorzy szkó∏ oraz reprezentanci firm, które uczestniczy∏y w
budowie obiektu.
W uroczystym przeci´ciu wst´gi
wzi´li udzia∏ m.in.: starosta Jan Grabiec, Przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski, Wiceprzewodniczàcy Rady Marian
Oszczyk, dyrektor Agnieszka Powa∏a wraz z uczniami oraz wójt Maciej
Mazur. Po poÊwi´ceniu sali dokonanym przez Arcybiskupa Henryka
Hosera, zabierali g∏os goÊcie, gratulujàc serdecznie udanej i jak˝e potrzebnej inwestycji. Zgodnie podkreÊlano wielkà wag´ inwestowania w
obiekty sportowe, dajàce uczniom
mo˝liwoÊç prawid∏owego fizycznego
rozwoju i doskonalenia sportowych

umiejetnoÊci. Doceniajàc rol´, jakà
wiele osób odegra∏o w powstaniu sali, wójt Maciej Mazur podzi´kowa∏
im za zaanga˝owanie, wr´czajàc pamiàtkowe statuetki.
Cz´Êç artystycznà zaproponowali
goÊciom sami uczniowie, nawiàzujàc
w programie m.in. do tradycji olimpijskich. Z∏o˝yli tez uroczyste przyrzeczenie szlachetnej, sportowej rywalizacji. Wystàpi∏y równie˝ cheerleaderki
oraz
najm∏odsi
wychowankowie, którzy uj´li widzów spontanicznym i bardzo radosnym wykonaniem utworu „Zasiali
górale owies”. Pokazy zakoƒczy∏
wyst´p, znanego ju˝ dobrze wszystkim, szkolnego zespo∏u The SP.
GoÊcie mieli równie˝ mo˝liwoÊç
wpisania si´ do ksi´gi pamiàtkowej
oraz obejrzenia placówki.
 B Wilk
Fotorelacja z uroczystoÊci na str. 5

Mno˝à si´ wyrafinowane przypadki oszustw
finansowych przy u˝yciu skradzionych lub
zagubionych dokumentów. System
Dokumenty Zastrze˝one pomo˝e nam
w przypadku straty dokumentów.
Dziennie notuje si´ nawet kilkadziesiàt prób
pos∏u˝enia si´ cudzym lub podrobionym
dokumentem, do np. wy∏udzenia po˝yczki,
kradzie˝y wypo˝yczonego samochodu,
wynaj´cia mieszkania w celu kradzie˝y
wyposa˝enia lub unikania op∏at. Gdy stracimy
sposób dowód osobisty (równie˝ tymczasowy),
paszport, prawo jazdy, kart´ p∏atniczà, oprócz
powiadomienia policji powinniÊmy zastrzec
dokumenty w Systemie Dokumentów
Zastrze˝onych. Ogólnopolski system za∏o˝ony
zosta∏ z inicjatywy banków, przy Zwiàzku
Banków Polskich. Korzystajà z niego np.
banki, operatorzy telefonii komórkowych,
Poczta Polska. Dokumenty mogà te˝
sprawdzaç m.in.: notariusze, hotele,
wypo˝yczalnie samochodów, agencje
poÊrednictwa i wynajmu mieszkaƒ i innych
nieruchomoÊci. Zastrze˝enia dokonaç
mo˝na w ka˝dej placówce swojego banku,
a jeÊli ktoÊ nie ma rachunku bankowego,
w banku przyjmujàcym zastrze˝enia
od wszystkich osób. Dok∏adne informacje
znajdujà si´ na stronie
www.dokumentyzastrzezone.pl

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
W zwiàzku z przebudowà drogi wojewódzkiej
ul. Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie Pierwszym,
wykonawca inwestycji firma SKANSKA S.A.
og∏asza wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym
projektem dotyczàcym zamkni´cia dla ruchu
drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Stru˝aƒskiej
w Stanis∏awowie Pierwszym, na odcinku
w km: 67+360 – 70+650, w dniach 20
kwietnia 2009 – 9 czerwca 2009.

Informujemy, ˝e w ramach wdra˝ania działania PROW 2007–2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór
wniosków dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” w dniach 05–18 maja 2009 roku.

POMOC Z UNII dla mikroprzedsi´biorców!
Konkurs jest przeznaczony dla osób
z terenów wiejskich i ma∏ych miast
do 5 tysi´cy mieszkaƒców. Na stronie internetowej ARiMR zosta∏ udost´pniony formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty mu
towarzyszàce, które stanowià podstaw´ do ubiegania si´ o dofinansowanie.
Zach´camy Paƒstwa do opracowania
•

www.nieporet.pl

•

wniosku i z∏o˝enia w Agencji, gdy˝
nabór projektów w ramach programu
Leader, który jest realizowany przez
LGD mo˝e si´ rozpoczàç najwczeÊniej
w IV kwartale 2009 roku.
Zwiàzek Stowarzyszeƒ „Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego” z∏o˝y∏
wniosek o wybór Lokalnej Grupy
Dzia∏ania do realizacji Lokalnej Stra-

KONTAKT: promocja@nieporet.pl

•

tegii Rozwoju na lata 2009-2015. Dokumentacja jest oceniana w Urz´dzie
Marsza∏kowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Po podpisaniu umowy z UM b´dzie og∏oszony
nabór na projekty w ramach wdra˝ania lokalnych strategii rozwoju z nast´pujàcych dzia∏aƒ: tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, ró˝nicowa-

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

•

nie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, ma∏e projekty.
Zach´camy do odwiedzania strony
internetowej www.partnerstwozalewu.org.pl, która jest na bie˝àco aktualizowana i zawiera wiele cennych informacji, które mogà Paƒstwa zainteresowaç.

tel. (22) prefix. 767 04 00

•

A K T U A L N O Â C I

Szanowni Czytelnicy, kontynuujemy w rubryce wyjaÊnianie spraw dotyczàcych gminy i nas – mieszkaƒców, które z ró˝nych powodów budzà nasze wàtpliwoÊci. Dzisiaj przedstawiamy Paƒstwu pierwszà cz´Êç najnowszych faktów, zwiàzanych z kontrowersyjnà budowà stacji paliw przy ul. Zegrzyƒskiej w Niepor´cie.

Inwestor PW „Roma” otrzyma∏ pozwolenie
na budow´ w czerwcu 2004 roku. Prowadzenie budowy od poczàtku budzi∏o zastrze˝enia co do prawid∏owoÊci i zgodnoÊci
z obowiàzujàcymi przepisami.
W zwiàzku z powy˝szym 18 kwietnia 2008
roku Gmina Niepor´t skierowa∏a wniosek
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Legionowie o kontrol´ budowy stacji paliw, realizowanej przez PW „Roma”.
W wyniku przeprowadzonej dwukrotnie kontroli, we wrzeÊniu PINB wstrzyma∏ inwestorowi prowadzenie prac, nakaza∏ zabezpieczenie terenu budowy oraz wykonanie opinii
technicznej wszystkich robót budowlanych
w terminie 30 dni. Ponadto, w listopadzie
PINB wyda∏ decyzj´ nak∏adajàcà na inwestora obowiàzek sporzàdzenia i przedstawienia
w ciàgu 8 miesi´cy zamiennego projektu budowlanego stacji paliw, z uwzgl´dnieniem
wszystkich robót koniecznych do doprowadzenia urzàdzeƒ melioracyjnych, sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, studzienek oraz nasypu do stanu zgodnego
z przepisami. W toku post´powania ustalono
bowiem, ˝e ˝e inwestor w istotny sposób odstàpi∏ od zatwierdzonego projektu budowy.
Wnioski w sprawie zasypania urzàdzeƒ melioracyjnych oraz studni kanalizacyjnych i kabli
teletechnicznych z∏o˝y∏y równie˝ do PINB
Wojewódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ
Wodnych Inspektorat w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz MPWIK Zak∏ad Oczyszczalni Âcieków „D´be” w Wieliszewie.
16 maja 2008 roku Gmina wystàpi∏a z wnio-

skiem do NadleÊniczego NadleÊnictwa Jab∏onna o przeprowadzenie kontroli, w zwiàzku ze
stwierdzeniem prowadzenia robót w cz´Êci leÊnej dzia∏ki.
18 czerwca Urzàd Gminy wszczà∏ z urz´du
post´powanie w sprawie usuni´cia odpadów,
zgromadzonych na terenie budowy stacji
i nakaza∏ inwestorowi ich usuni´cie
do dnia 30 czerwca 2009 roku. Od tej decyzji inwestor wniós∏ odwo∏anie do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego. Równie˝
w czerwcu Urzàd wystàpi∏ z wnioskiem do:
Prokuratury Rejonowej w Legionowie, Komisariatu w Niepor´cie, Stra˝y Gminnej i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Ârodowiska o podjecie dzia∏aƒ majàcych na celu wstrzymanie dowozu odpadów
na teren budowy. W lipcu MWIOÂ przeprowadzi∏ kontrol´ i wyda∏ zarzàdzenie niezw∏ocznego ustalenia i uiszczenia op∏at za nielegalne magazynowanie odpadów oraz przed∏o˝enia umowy z firmà podwy˝szajàcà teren
z wykorzystaniem mas ziemi i odpadów budowlanych. W lipcu Prokuratura Rejonowa
wyda∏a postanowienie w sprawie odmowy
wszcz´cia post´powania i przekaza∏a spraw´
do Komisariatu w Niepor´cie. Gmina wnios∏a za˝alenie na postanowienie do Prokuratury
Okr´gowej w Warszawie. Równie˝ w lipcu
Gmina z∏o˝y∏a do Prokuratury w Legionowie
zawiadomienie o domniemaniu pope∏nienie
przest´pstwa przeciwko Êrodowisku, na podstawie którego prowadzone by∏o dochodzenie
przez Komend´ Powiatowà Policji w Legionowie. W paêdzierniku dochodzenie to zosta∏o umorzone. CzynnoÊci wyjaÊniajàce prowadzone przez Komisariat Policji w Niepor´cie
zakoƒczy∏y si´ skierowaniem wniosku do Sàdu Rejonowego w Legionowie o ukaranie pocd nastàpi
siadacza odpadów.
 BWilk

50-lecie Szkoły Podstawowej w Białobrzegach

Zapraszamy
na obchody 50-lecia Szkoły.
UroczystoÊç odb´dzie si´ 28 maja 2009 r.
o godz. 10. w Szkole Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Białobrzegach.
Program uroczystoÊci:
• Otwarcie obchodów
• Msza Âwi´ta
• Program artystyczny
• Zwiedzanie szkoły, prezentacja dorobku szkoły
Dyrektor SP im.
Wojska Polskiego
Agata Łukasiuk

Przewodniczàcy Rady
Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski
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Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej
Mazur

24 kwietnia odbyła si´ XXXV sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której radni przyj´li uchwał´
o udzieleniu wójtowi absolutorium.

ABSOLUTORIUM udzielone

∏osowanie w sprawie absolutorium poprzedzi∏o sprawozdanie wójta S∏awomira Macieja
Mazura z wykonania zadaƒ w 2008
roku oraz przedstawienie przez skarbnika gminy Katarzyn´ Skuza informacji o wykonaniu bud˝etu gminy.
Krótkie sprawozdania przedstawili
równie˝: dyrektor SP ZOZ w Niepor´cie Monika Kulma, kierownik
Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Anna Radlak, Komendant Stra˝y
Gminnej Stanis∏aw Pejta oraz kierownicy dzia∏ów Urz´du Gminy. Odczy-

G

tany zosta∏ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2008 rok. Komisja,
po wczeÊniejszej analizie danych finansowych oraz szczegó∏owej kontroli wykonania zadaƒ inwestycyjnych: projektowania i budowy sali
gimnastycznej przy szkole w Józefowie, przebudowy ul. Przyrodniczej
w Micha∏owie-Grabinie, projektowania i przebudowy ul. S∏onecznej
w Stanis∏awowie Pierwszym, budowy sieci wodociàgowej w Niepor´cie,
Kàtach W´gierskich, Stanis∏awowie

Rozmowa z...
z kierownikiem Działu Zarzàdu Dróg
i Gospodarki Komunalnej

KRZYSZTOFEM
ANIOŁKOWSKIM
Redakcja: – Dzia∏, którego jest Pan kierownikiem, powsta∏ w listopadzie 2008 roku. Jakie sà jego g∏ówne zadania?
Krzysztof Anio∏kowski – Za∏o˝eniem powstania dzia∏u drogowego by∏o przede
wszystkim sprawne zarzàdzanie drogami,
placami i terenami gminy, w tym tak˝e bie˝àce utrzymanie czystoÊci i porzàdku.
Przej´liÊmy wi´kszoÊç zadaƒ utrzymania
czystoÊci i porzàdku, które wczeÊniej wykonywa∏y dzia∏y: Us∏ug Komunalnych
oraz Ochrony Ârodowiska.
Mówiàc o bie˝àcym utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminie mam na myÊli g∏ównie bie˝àce sprzàtanie z dróg, placów
i ulic nawo˝onego przez samochody piasku, a po sezonie zimowym sprzàtanie ulic
po zimowym sypaniu ulic i chodników tj.
po zwalczaniu ÊliskoÊci. Zimà, g∏ówny nacisk k∏adziemy oczywiÊcie na odÊnie˝anie
dróg i zwalczanie ÊliskoÊci jezdni i chodników dla pieszych.
JednoczeÊnie dbamy o czystoÊç i estetyk´
przystanków autobusowych, tablic og∏oszeniowych, udra˝nianie studni ch∏onnych
do odprowadzania wody opadowej,
o oÊwietlenie drogowe na wszystkich drogach w naszej gminie.
Organizacja komunikacji na terenie gminy to tak˝e wasze zadanie?
Kolejne wa˝ne zadanie realizowane przez
nowy dzia∏ to wspó∏praca z przewoênikami realizujàcymi po∏àczenia zarówno autobusowe jak i kolejowe na terenie naszej
gminy. Staramy si´ przy tym zapewniç tak˝e dowozy uczniów do szkó∏ na terenie

Gminny OÊrodek Zdrowia w Niepor´cie zaprasza na BEZP¸ATNE badanie
mammograficzne (które przys∏uguje raz na dwa lata) Panie w wieku 50-69 lat.
badanie odb´dzie si´ 3 czerwca 2009 roku w OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4.
Zapisy przyjmowane sà w rejestracji OÊrodka w godz. 7.00-18.00 od poniedzia∏ku do piàtku.
Mo˝na zg∏osiç si´ telefonicznie, tel: 772 32 13, 772 32 05, 767 57 20.
Na badanie nale˝y zabraç ze sobà dowód osobisty.

gminy, jak i przewozy mieszkaƒców
do Warszawy czy Legionowa. Wspó∏pracujemy w tym zakresie z najwi´kszymi
przewoênikami w Warszawie tj. Zarzàdem
Transportu Miejskiego oraz Paƒstwowym Przedsi´biorstwem Komunikacji Samochodowej w Warszawie a tak˝e Kolejami Mazowieckimi w zakresie poprawy
komunikacji szynowej.
Na czym polega prawid∏owa gospodarka
drogami?
W zakresie naszych dzia∏aƒ znajduje si´
wi´c wszystko, co ma zwiàzek z drogami
i komunikacjà. JesteÊmy odpowiedzialni
za prawid∏owy stan nawierzchni dróg, realizujemy kilkakrotnie w roku profilowanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej,
a tak˝e remonty czàstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, czyli mówiàc krótko ∏atanie dziur w jezdniach asfaltowych.
Kolejna bardzo wa˝nà sprawà jest utrzymanie w nale˝ytym stanie technicznym
i estetycznym pasów drogowych dróg
gminnych, prowadzimy wykaszanie traw
w pasach drogowych, sprzàtanie dróg
z zalegajàcych Êmieci, wyrzucanych niestety cz´sto z pojazdów korzystajàcych
z dróg na naszym terenie.
W zwiàzku z tym, w 2009 roku przej´liÊmy
od Starostwa Powiatowego w Legionowie
wykaszanie i utrzymanie czystoÊci w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Niepor´t. OtrzymaliÊmy na ten cel, ze
Starostwa Powiatowego dotacj´ celowà
i w 2009 roku b´dziemy zapewniaç wykaszanie poboczy i zbieranie Êmieci tak˝e
przy drogach powiatowych.
Co jeszcze sk∏ada si´ na zarzàdzanie drogami?
Przede wszystkim bezpieczeƒstwo na drogach, czyli nadzór nad prawid∏owym
oznakowaniem dróg np. ustawianie znaków drogowych i innych urzàdzeƒ poprawiajàcych bezpieczeƒstwo na drogach.

Pierwszym, Józefowie i Bia∏obrzegach oraz przychodów z tytu∏u dzier˝awy nieruchomoÊci, jednog∏oÊnie
pozytywnie oceni∏a dzia∏alnoÊç wójta w zakresie gospodarnoÊci i celowoÊci przy wykonywaniu bud˝etu i wystàpi∏a do Rady Gminy z wnioskiem
o udzielenie absolutorium. Wniosek
ten, podobnie jak wykonanie bud˝etu, uzyska∏y równie˝ pozytywnà ocen´ Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która zosta∏a przedstawiona na sesji.
Po dyskusji, w g∏osowaniu 11 radnych by∏o za udzieleniem absolutorium, przy dwóch wstrzymujàcych si´
od g∏osu.
Dochody gminy w 2008 roku wynios∏y 38 399 760,22 z∏, natomiast
wydatki 39 885 197,69 z∏. W stosunku do planu wynosi to odpowiednio: 105,4% oraz 95,4%. WysokoÊç
zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek
to 1 951 250 z∏, co stanowi 5,08%
wykonanych dochodów gminy i nie
przekracza granicy okreÊlonej
w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorzàdu terytorialnego.
 B Wilk
Poprzedzone jest to opracowywaniem
projektów organizacji ruchu, które sà nast´pnie opiniowane przez Policj´, Starostwo Powiatowe w Legionowie lub Urzàd
Marsza∏kowski. Do nas nale˝y wi´c ustawianie znaków na drogach gminnych oraz
póêniejsza ich konserwacja lub naprawa.
W celu poprawy bezpieczeƒstwa w ruchu
drogowym zajmujemy si´ oÊwietleniem
drogowym na terenie gminy – niezale˝nie
od kategorii drogi. Na zlecenie Gminy
dzia∏a firma konserwujàca oÊwietlenie,
która usuwa awarie oÊwietlenia, naprawia i konserwuje wszystkie punkty oÊwietleniowe.
Jak wyglàda organizacja pracy w dziale?
Praca dzia∏u polega tak˝e na przygotowywaniu i realizowaniu spraw formalnych
zwiàzanych z funkcjonowaniem dzia∏u,
mam na myÊli wspomnianà wy˝ej dokumentacj´ organizacji ruchu na drogach,
zamówienia publiczne, poprzez które zlecane sà zadania m.in. z zakresu utrzymania czystoÊci i porzàdku, wykaszania poboczy czy profilowania dróg.
Jako zarzàdca dróg gminnych prowadzimy dokumentacj´ w zakresie wydawania
zezwoleƒ na lokalizacj´ w pasach drogowych lub cz´sto w drogach, urzàdzeƒ infrastruktury (gaz, energia, wodociàgi czy
kanalizacja) niezwiàzanej z funkcjonowaniem drogi. Wydajemy decyzje na zaj´cie
pasów dróg gminnych na czas prowadzonych robót budowlanych infrastruktury
technicznej oraz decyzje lokalizacyjne
zjazdów z dróg gminnych do prywatnych
posesji. Wszelkie wy˝ej wspomniane dzia∏ania w drogach czy pasach drogowych
muszà byç odpowiednio wczeÊniej uzgadniane z zarzàdcà drogi.
Dokonywane sà okresowe objazdy dróg
na terenie gminy, wszelkie zauwa˝one nieprawid∏owoÊci sà odnotowywane i niezw∏ocznie poprawiane lub zg∏aszane
do w∏aÊciwych zarzàdców dróg wy˝szych
kategorii (powiatowe czy wojewódzkie).
Wszystko co zwiàzane jest z drogami oraz
ich nale˝ytym utrzymaniem stanowi podstaw´ naszego dzia∏ania. Opieramy si´
tak˝e na zg∏oszeniach czy informacjach
otrzymanych od Policji lub Stra˝y Gminnej, a tak˝e mieszkaƒców gminy.
– Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.
 Rozmawia∏a BWilk

W

G M I N I E

UCHWAŁY Rady Gminy Niepor´t
UCHWA¸A NR XXXIV/32/2009 Rady Gminy Niepor´t z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom b´dàcym drogami publicznymi oraz drogom
wewn´trznym po∏o˝onym w Gminie Niepor´t
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ulicom i placom b´dàcym drogami nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa- publicznymi oraz drogom wewn´trz- uchwa∏y.
morzàdzie gminnym (t.j. Dz. U. nym, po∏o˝onym w Gminie Niepor´t,
§ 4.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) okreÊlone w za∏àczniku do uchwa∏y. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏yoraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21
§ 2.
wie 14 dni od dnia og∏oszenia
marca 1985 r. o drogach publicznych Wykonanie uchwa∏y powierza si´ w Dzienniku Urz´dowym Woje(Dz. U. Nr 19, poz. 115 z póên. zm.), Wójtowi Gminy Niepor´t.
wództwa Mazowieckiego.
Rada Gminy Niepor´t uchwala, co
§ 3.
nast´puje:
Przepisy uchwa∏y stosuje si´ tak˝e
§ 1.
do wniosków o nadanie nazw obiekUstala si´ zasady nadawania nazw tom, o których mowa w § 1, z∏o˝oZa∏àcznik do Uchwa∏y nr XXXIV/32/2009 Rady Gminy Niepor´t z dnia 26 marca 2009 r.
Zasady nadawania nazw ulicom i placom b´dàcym drogami publicznymi oraz drogom wewn´trznym po∏o˝onym
w Gminie Niepor´t
§ 1.
1. Nazwy mogà byç nadawane, po∏o˝onym w Gminie:
1) ulicom – przez które rozumie si´
równie˝ drogi publiczne w granicach Gminy Niepor´t;
2) placom – przez które rozumie si´
równie˝ publiczne rynki i ronda
uliczne;
3) drogom wewn´trznym – przez które rozumie si´ drogi w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 115 z póên. zm.),
2. Nadanie nazwy oznacza równie˝
zmian´ nazwy ulicy, placu publicznego lub drogi wewn´trznej.
§ 2.
1. Wniosek o nadanie nazwy ulicy i placu publicznego oraz drogi wewn´trznej, zwanej dalej,,nazwà”, mo˝e z∏o˝yç:
1) Wójt Gminy Niepor´t;
2) Komisja Rady Gminy Niepor´t;
3) Klub Radnych Rady Gminy Niepor´t;
4) radny Rady Gminy Niepor´t;
5) zebranie wiejskie so∏ectwa, w którym po∏o˝ona jest ulica, plac lub
droga wewn´trzna;
6) so∏tys miejscowoÊci, w której po∏o˝ona jest ulica, plac lub droga
wewn´trzna, po zasi´gni´ciu opinii rady so∏eckiej;
7) grupa co najmniej 10 mieszkaƒców
so∏ectwa, w którym po∏o˝ona jest
ulica, plac lub droga wewn´trzna;
8) w∏aÊciciele nieruchomoÊci po∏o˝onych przy obiektach okreÊlonych
w § 1.
9) stowarzyszenia, instytucje publiczne i organizacje spo∏eczne majàce
siedzib´ w so∏ectwie, w którym
po∏o˝ona jest ulica, plac lub droga
wewn´trzna obj´ta wnioskiem,
z zastrze˝eniem ust. 2 – 4.
2. Wniosek, o nadanie nazwy powinien
zawieraç:
1) propozycj´ nazwy;
2) wskazanie miejsca i obiektu, o którym mowa w § 1, któremu ma byç
nadana nazwa;

3) szkic sytuacyjny z lokalizacjà
obiektu, o którym mowa w § 1;
4) informacj´ o statusie prawnym drogi wewn´trznej – w przypadku gdy
wniosek dotyczy drogi wewn´trznej;
5) uzasadnienie wnioskowanej nazwy.
3. W przypadku wniosku w sprawie
nadania nazwy drodze wewn´trznej,
z∏o˝onego przez:
1) wnioskodawc´ nieb´dàcego w∏aÊcicielem drogi, do wniosku nale˝y do∏àczyç zgod´ w∏aÊciciela lub wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli tej drogi.
2) wspó∏w∏aÊciciela drogi, do wniosku
nale˝y do∏àczyç zgod´ wszystkich
pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli drogi.
4. Postanowienia ust. 3 nie majà zastosowania w przypadku, gdy droga wewn´trzna stanowi w∏asnoÊç Gminy.
5. Wnioski w sprawie nadawania nazw
ulicom i placom publicznym oraz drogom wewn´trznym polegajà zaopiniowaniu przez w∏aÊciwà komisj´
Rady Gminy. Komisja opiniuje wnioski przy wspó∏dzia∏aniu z terytorialnie w∏aÊciwym organem wykonawczym so∏ectwa.
§ 3.
1. Nadawane nazwy winny spe∏niaç nast´pujàce kryteria:
1) nie mogà zawieraç elementów
o negatywnym znaczeniu, w tym
wyra˝eƒ wulgarnych, oÊmieszajàcych lub poni˝ajàcych;
2) nie mogà stanowiç powtórzenia
nazw ju˝ istniejàcych w Gminie;
3) nazwy pochodzàce od nazwisk osób
i okreÊleƒ osób, w tym pseudonimów, nie mogà byç nadane wczeÊniej ni˝ po up∏ywie pi´ciu lat od daty Êmierci osoby upami´tnianej;
4) nazwa nie mo˝e przekraczaç 30
znaków graficznych.
2. Zmiana istniejàcej nazwy na nowà
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie w wyjàtkowych przypadkach.
3. Nazwy ulic, placów i dróg wewn´trznych podawane sà zgodnie z zasadami pisowni polskiej, w szczególnoÊci:
1) nazwy posiadajàce form´ przymiotnikowà zapisuje si´ w mianowniku;

2) nazwy pochodzàce od imion i nazwisk osób zapisuje si´ w dope∏niaczu, podajàc na pierwszym
miejscu imi´,
3) przy nazwiskach lub nazwach
dwucz∏onowych mi´dzy cz∏onami
nazwy umieszcza si´ ∏àcznik;
4) nazwy pochodzàce od rzeczowników nieposiadajàce formy przymiotnikowej zapisuje si´ w dope∏niaczu;
5) nazwy pochodzàce od wyrazów
oraz imion i nazwisk niepolskich
zapisuje si´ zgodnie z pisownià
oryginalnà lub pisowni´ polskà
z zachowaniem w∏aÊciwego
brzmienia fonetycznego.
§ 4.
1.Przy nadaniu nazw, w tym przy opiniowaniu wniosków w sprawie nadania
nazw obiektom, o których mowa w § 1,
uwzgl´dnia si´:
1) polskie regu∏y pisowni;
2) zachowanie zgodnoÊci z tradycjà
i historià, w szczególnoÊci z dziejami Gminy Niepor´t;
3) utrzymywanie nazw utrwalonych
w tradycji Gminy;
4) uwzgl´dnianie cech charakterystycznych dla danej ulicy, placu
i drogi wewn´trznej lub cech charakterystycznych dla rejonu, w którym si´ znajdujà;
5) zachowanie zgodnoÊci proponowanej nazwy z dotychczasowà tematykà nazewnictwa wyst´pujàcego w danej miejscowoÊci lub jej
cz´Êci oraz z zasadà uporzàdkowanego charakteru nadawanych nazw
w danej miejscowoÊci;
6) przy nadawaniu nazw ulicom, placom i drogom wewn´trznym
wskazane jest tworzenie nazw pochodzàcych od nazw w∏asnych,
pospolitych lub upami´tniajàcych,
przy zachowaniu równowagi
w powy˝szym zakresie.
2. W przypadkach zmian nazw informacja o dotychczasowej nazwie podawana jest obok nazwy obowiàzujàcej
przez okres dwóch lat.


Na Placu WolnoÊci w Niepor´cie zakwitły ˝onkile, posadzone
w ubiegłych latach w ramach akcji hospicyjnej „Pola Nadziei”.

˚ONKIL – symbol nadziei
˚onkile od 11 lat sà symbolem nadziei i niesienia pomocy osobom terminalnie chorym. W ogólnopolskà
kampani´ gromadzenia funduszy,
w której bierze udzia∏ kilkadziesiàt
hospicjów, w∏àczajà si´ firmy,
przedsi´biorstwa, urz´dy i ludzie dobrej woli. Cel jest jeden – ul˝yç
w cierpieniu, sprawiç, by ci´˝ka cho-

roba nie oznacza∏a samotnoÊci i odrzucenia.
Patrzàc na pi´kne, ˝ó∏te kwiaty
pami´tajmy o ludziach, których
cierpienie symbolizujà oraz o tym,
˝e nasza pomoc jest im bardzo potrzebna.
 B Wilk

Trwa budowa parkingu nad Zalewem, w okolicach ronda na
skrzy˝owaniu ulic Jana Kazimierza i Zegrzyƒskiej.

NOWY parking nad
Zalewem
arking powstaje przy drodze lokalnej, stanowiàcej czwarty
wlot na rondo. Zagospodarowanie terenu rozpocz´to w ubieg∏ym
roku, równolegle z budowà ronda.
Nowo zbudowana droga oraz parking na 38 miejsc zapewni∏y obs∏ug´ dzia∏ek gminnych na po∏udniowym wybrze˝u Zalewu Zegrzyƒskiego. Obecnie trwajà prace
przy budowie kolejnych 60 miejsc

P

parkingowych, które w znacznym
stopniu rozwià˝à problemy osób odwiedzajàcych pla˝e (i nie tylko)
z zaparkowaniem samochodu. Wykonawcà inwestycji, której koszt
wyniesie blisko 169 tys. z∏., jest firma STD Nasi∏owski z Zielonki. Zakoƒczenie prac przewidziane jest
w drugiej po∏owie czerwca.
 B Wilk

Na terenie Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie trwajà prace przy budowie
zaplecza socjalno-technicznego dla osób wypoczywajàcych
i ratowników.

ZAGOSPODAROWANIE
Dzikiej Pla˝y
Budynek powstaje w ramach realizacji przedsi´wzi´cia – Zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y.
Znajdà si´ w nim sanitariaty i pomieszczenie dla ratownika. Projekt zagospodarowania przewiduje ponadto
wykonanie ok. 1 km Êcie˝ek spacerowych oraz oÊwietlenie terenu przy pomocy 28 lamp. Dobrà wiadomoÊcià
dla wypoczywajàcych nad wodà jest
i ta, ˝e pla˝a zostanie powi´kszo-

na przez dosypanie ok. 2 tys. m3 piasku. Inwestycje opiewa na kwot´ 1 mln 104 tys. z∏. Gmina stara si´
o uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach
dzia∏ania 6.2 – Turystyka. Termin zakoƒczenia obecnego etapu prac, którego wykonawcà jest firma WALD-GLOB Jan Radecki z Pu∏tuska, up∏y B Wilk
wa w koƒcu czerwca.

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA!
W zwiàzku z licznymi, b∏´dnie kierowanymi wp∏atami Gminny
Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie przypomina, ze 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.
3

I N W E S T Y C J E

GMINNE INWESTYCJE DROGOWE
ASFALT na Sienkiewicza
Kolejny odcinek ulicy Sienkiewicza
w Józefowie otrzyma nawierzchni´
asfaltowà.
W drugim etapie prac po∏o˝ony zostanie asfalt na odcinku d∏ugoÊci 442 m,
do skrzy˝owania z ulicà LeÊnà.
Inwestycj´ realizuje firma Drogi i Mosty z Pu∏tuska. Termin jej wykonania
up∏ywa 30 maja, a koszt wyniesie 270, 5 tys. z∏.

CHODNIK na Zwyci´stwa
Ulica Zwyci´stwa w Aleksandrowie
otrzyma wykoƒczenie w postaci chodnika.

PROFILOWANIE mechaniczne dróg
Rozpocz´∏o si´ profilowanie mechaniczne dróg na terenie gminy.
Wraz z nastaniem wiosny pojawi∏a si´ koniecznoÊç poprawienia stanu
nawierzchni dróg gruntowych naturalnych i ulepszonych na terenie gminy. Profilowanie wykonywane b´dzie w 11 miejscowoÊciach: Aleksandrowie, Kàtach W´gierskich, Micha∏owie-Grabinie, Stanis∏awowie
Pierwszym, Izabelinie, Niepor´cie, Wólce Radzymiƒskiej, Zegrzu Po∏udniowym, Rembelszczyênie, Józefowie i Ryni. Prace realizuje wy∏oniona w drodze przetargu Spó∏dzielnia Robót Budowlano-Drogowych
z T∏uszcza. D∏ugoÊç profilowanych dróg wynosi ∏àcznie blisko 12,5 km.
W kwietniu poprawianie nawierzchni rozpocz´to od dróg na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie Pierwszym. Do koƒca roku maszyny pojawià si´
jeszcze na prze∏omie maja i czerwca, w lipcu, na prze∏omie sierpnia
i wrzeÊnia oraz w paêdzierniku. Koszt zrealizowanych prac wyniesie
ok. 100 tys. z∏.

Od stycznia tego roku mieszkaƒcy nieruchomoÊci
poło˝onych na terenie, na którym wybudowano sieç
kanalizacji sanitarnej ciÊnieniowej, mogà staraç si´
o dofinansowanie wyposa˝enia przydomowych studni
pompowych.

DOFINANSOWANIE przydomowych studni
pompowych
Dofinansowanie przyznawane jest
ze Êrodków Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, na zasadach okreÊlonych
w Regulaminie (tekst zamieszczony jest na stronie www.nieporet.pl
w zak∏adce Ekologia). Warunkiem
jest z∏o˝enie wype∏nionego wniosku, który okreÊla za∏àcznik do Regulaminu. Dotacje przyznawane sà
w kolejnoÊci sk∏adania wniosków,
do czasu wyczerpania Êrodków zabezpieczonych w planie wydatków GFOÂiGW na dany rok. WysokoÊç przyznanego dofinansowania wynosi 70 % kosztów: dostawy
i monta˝u pompy wysokociÊnienio-

wej, kompletnej hydrauliki z zaworem zwrotnym, odcinajàcym i bezpieczeƒstwa, skrzynki automatyki
sterujàcej pracà pompowni z sygnalizacjà Êwietlnà stanów roboczych i czujnikami poziomu – zadeklarowanych we wniosku i udokumentowanych
fakturami
przedstawionymi przez wnioskodawc´, nie mo˝e jednak przekroczyç 3 tys. z∏.
Do dnia dzisiejszego komisja
rozpatrzy∏a i pozytywnie zaopiniowa∏a 9 z∏o˝onych wniosków. Ostateczny termin ich sk∏adania up∏ywa
w koƒcu kwietnia.
 BWilk

O G ¸ O S Z E N I E

Wójt Gminy Niepor´t poszukuje kandydata
do pracy w Dziale Bud˝etu i Finansów
Informacje w sprawie pracy uzyskaç mo˝na osobiÊcie
w Urz´dzie Gminy Niepor´t
Plac WolnoÊci 1
tel.(0-22)767-04-32 lub 767-04-24.
4

Chodnik z kostki betonowej po∏o˝ony
zostanie na odcinku d∏ugoÊci 660 metrów. Prace wykonuje firma Sob-Bruk
z Kaczkowa Starego. Koszt inwestycji
wyniesie 111 tys. z∏, a termin jej wykonania up∏ywa 30 czerwca.

KOSTKA na Ró˝anej
Kolejna ulica wewn´trzna od ul. Ró˝anej w Niepor´cie otrzymuje nawierzchni´ z kostki betonowej.
Prace budowlane na osiedlu wykonuje
firma Rymix-Bis z Warszawy. Na ca∏ej szerokoÊci drogi powstanie ciàg pieszo-jezdny z kostki betonowej. Koszt
prac wyniesie 35,2 z∏, termin ich zakoƒczenia up∏ywa 30 czerwca.

PRZEBUDOWA chodników
na Osiedlu Las
Na Osiedlu Las w Niepor´cie trwajà
prace przy przebudowie chodników
na ul. Pionierskiej, PodleÊnej oraz cz´Êci ul. Ch∏odnej.
Inwestycj´ prowadzi firma RYMIX-BIS z Warszawy. Stare, pop´kane
p∏yty chodnikowe zast´puje kostka betonowa. Wykonywane zostanà sà tak˝e
zjazdy do posesji. Koszt prac wyniesie
ok. 125 tys. z∏, termin ich zakoƒczenia
ustalono na 30 czerwca.

REMONTY czàstkowe dróg
Trwajà remonty czàstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, zarzàdzanych przez Gmin´ Niepor´t.
Maszyny firmy Dromo, która wygra∏a przetarg, rozpocz´∏y remonty na osiedlu w Bia∏obrzegach.
Prace naprawcze kontynuowane
b´dà na terenie ca∏ej gminy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Obejmujà ∏atanie ubytków (o niewielkiej powierzchni) w nawierzchni asfaltowej, stwarzajà-

cych jednak zagro˝enie w ruchu
drogowym. Do koƒca roku firma
realizowa∏a b´dzie naprawy
na bie˝àco, we wskazanych miejscach, w zale˝noÊci od stanu gminnych dróg.
 B Wilk

Zapraszamy na festyn w Józefowie – URODZINY SO¸TYSA,
w dniu 31 maja, w niedziel´
Od godz. 10.00 – 12.00 trwaç b´dzie mecz pi∏ki siatkowej
pomi´dzy mieszkaƒcami Józefowa i Micha∏owa-Grabiny. Do udzia∏u w nim
zapraszajà so∏tysi miejscowoÊci Stanis∏aw R´belski i Ryszard Zajàc
– kapitanowie dru˝yn. O godz. 14.00 odprawiona zostanie msza
Êwi´ta na boisku przy szkole. A nast´pnie: bezp∏atne atrakcje
w weso∏ym miasteczku dla dzieci, Józefów z góry – czyli LOT

BALONEM!!!, wyst´py tancerzy ognia, happeningi w wykonaniu dzieci,
poznaj swojà przysz∏oÊç – czyli wizyta u wró˝ki, liczne konkursy dla wszystkich
i zmagania so∏tysów.
Przez ca∏e popo∏udnie trwaç b´dzie przeglàd zespo∏ów
coverowych – zespo∏y chcàce wziàç w nim udzia∏, mogà zg∏aszaç si´
do Gminnego OÊrodka Kultury, tel. 774 83 26.

F O T O R E P O R T A ˚

Oczekiwanie na goÊci uroczystoÊci

Wójt S∏awomir Maciej Mazur w towarzystwie goÊci:
Jerzego Kuleja oraz Wojciecha Brzozowskiego

Ksiàdz Arcybiskup Henryk Hoser przecina wst´g´

OTWARCIE sali
gimnastycznej w Józefowie

Wójt Maciej Mazur wita przyby∏ych goÊci

Przemawia Jerzy Kulej

Pokazy najm∏odszych wychowanków

Wst´g´ przecina starosta Jan Grabiec

Pamiàtkowà statuetk´ otrzymuje
Wiceprzewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Marian
Oszczyk

Wyst´p The SP

Pokazy w wykonaniu uczniów szko∏y

PoÊwi´cenie sali

Pokaz cheerleaderek

Do pamiàtkowej ksi´gi wpisuje si´ Wicekurator Katarzyna Góralska
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DEKALOG według Jana Pawła II
„Dekalog według Jana
Pawła II” to motto
przewodnie wieczornicy
poÊwi´conej
4. rocznicy Êmierci Ojca
Âwi´tego, jaka odbyła
si´ 2 kwietnia 2009 r.
w Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
a szkolnà uroczystoÊç
przybyli: Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej
Mazur, Zast´pca Wójta Marek
Stpiczyƒski, Kierownik Dzia∏u
OÊwiaty Henryka Galas, radna Anna Wardak, so∏tysi – Barbara Kawka i Jaros∏aw Koperski
oraz mieszkaƒcy gminy.
W scenerii przygotowanej przez
Iwon´ Bartosiewicz m∏odzie˝
gimnazjalna, pod czujnym okiem
Moniki Korowody i ks. Janusza
M∏ynika, uÊwiadomi∏a zgromadzonym, ˝e „czas nie stoi w miejscu, biegnie do przodu. Ale przychodzà takie chwile, takie wydarzenia, które zmuszajà nas, by

N

TAJEMNICE arabskiej kultury

zwolniç, by pomyÊleç, by ogarn´∏a nas refleksja”. Dzi´ki poezji,
przepi´knym i przejmujàcym pieÊniom, wykonanym przez chór
szkolny pod kierunkiem Barbary
Jankowskiej, wszyscy obecni mogli ws∏uchaç si´ w nauczanie Papie˝a na temat Dekalogu,
a w szczególnoÊci odnieÊç si´
do najwa˝niejszego – Przykazania
Mi∏oÊci.
Chocia˝ Jana Paw∏a nie ma ju˝
wÊród nas, to nadal o Nim pami´tamy i wcià˝ si´ od Niego uczymy. By
pokazaç, jak bardzo m∏odzi ludzie
kochajà Ojca Âwi´tego, nauczyciele i uczniowie gimnazjum przez dwa
lata gromadzili prace literackie i pla-

styczne, by móc je zamieÊciç w tomiku zatytu∏owanym „Na zawsze
w moim sercu”, którego opracowaniem graficznym zaj´∏a si´ Agnieszka Zbrze˝na.
Po uroczystoÊci dyrektor Gimnazjum Barbara Skrzypkiewicz
podsumowa∏a tegoroczne spotkanie poÊwi´cone 4. rocznicy Êmierci Jana Paw∏a II, podzi´kowa∏a
osobom
odpowiedzialnym
za przygotowanie wieczornicy
i zaprosi∏a zebranych na skromny
pocz´stunek, po którym goÊcie
mogli podziwiaç wystaw´ prac
uczniów.
W tym roku msza Êwi´ta, którà
odprawili proboszcz parafii pw.

TRADYCJE wielkanocne w Józefowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie w sobot´ 4 kwietnia robili
palmy na Niedziel´ Palmowà.
Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje si´ z ga∏àzek wierzby, która w symbolice koÊcio∏a jest znakiem
zmartwychwstania i nieÊmiertelnoÊci
duszy. Obok wierzby u˝ywano równie˝ ga∏àzek malin i porzeczek. Âcinano je w Ârod´ Popielcowà i przechowywano w naczyniu z wodà, aby puÊci∏y pàki na Niedziel´ Palmowà.
W trzpieƒ palmy wplatano równie˝
bukszpan, barwinek, borówk´, cis, wid∏ak. Dzieci przynios∏y ró˝ne materia∏y: bukszpan, borówki, suszone
i sztuczne kwiaty. Wszyscy pracowali bez wytchnienia. Nast´pnego dnia
uczniowie sprzedawali palemki
pod koÊcio∏em w Józefowie. By∏o du˝o zabawy i radoÊci. Ch∏opcy zach´cali do kupowania mówiàc: „Taniej
ni˝ przy cmentarzu”, a na pytanie ile
kosztujà, dziewczynki odpowiada∏y:
„ile kto da”.
W tym roku po raz pierwszy
uczniowie zapoznali si´ z technikà robienia pisanek. Pisanka to ogólna,
zwyczajowa nazwa jaja, zdobionego
ró˝nymi technikami. W zale˝noÊci

od techniki zdobienia, Êwiàteczne jajka majà ró˝ne nazwy. Kraszanki powstajà przez gotowanie jajka w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym wy∏àcznie ze sk∏adników
naturalnych. Pisanki majà ró˝nobarwne desenie. Powstajà przez rysowanie
na skorupce goràcym roztopionym
woskiem, a nast´pnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako narz´dzi do pisania u˝ywano szpilek, igie∏, kozików, szyde∏, s∏omek i drewienek.
Oklejanki sà przyozdobione sitowiem, p∏atkami bzu, skrawkami kolorowego, b∏yszczàcego papieru, tkaniny itp. Nalepianki – popularne sà
zw∏aszcza w dawnym województwie
krakowskim i w okolicach ¸owicza.
Powstajà przez ozdabianie skorupki
jajka ró˝nobarwnymi wycinankami
z papieru. Znane sà jeszcze rysowanki, skrobanki i drapanki. Wszystkim
dzi´kujemy i zapraszamy ju˝ dziÊ
za rok do robienia palemek i pisanek.
Dochód ze sprzeda˝y zostanie przekazany na wyjazd wakacyjny uczniów.
 A. Powa∏a

EDUKACJA przyrodnicza w Józefowie
6 kwietnia uczniowie klas m∏odszych Szko∏y Podstawowej w Józefowie spotkali
si´ kolejny ju˝ raz z leÊniczym Gerardem Hoja na zaj´ciach poÊwi´conych edukacji
przyrodniczej. Oto relacja uczestników spotkania:
„Istotà edukacji Êrodowiskowej dziecka w klasach I -III szko∏y podstawowej
jest bezpoÊredni kontakt z przyrodà.
Za najbardziej wartoÊciowe metody
zapoznawania dziecka z otaczajàcà
rzeczywistoÊcià uznaje si´ metody
oparte na obserwacji oraz metody organizujàce dzia∏alnoÊç praktycznà.
Dlatego na wiosn´ spotkanie odby∏o
si´ w pobliskim lesie. Tym razem tematem przewodnim by∏a roÊlinnoÊç lasu.
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Gminny OÊrodek Kultury zaprosi∏ mieszkaƒców
na kolejne spotkanie z odleg∏à kulturà.
Tym razem poznawaliÊmy tajemnice kultury
i religii islamu.

Uczniowie poznali m∏ode sadzonki
drzew, które hoduje si´ w szkó∏kach,
nast´pnie wysadza si´ je do lasu
i przez oko∏o 10 lat trzeba je piel´gnowaç. Najwi´kszà atrakcjà by∏ pomiar
gruboÊci i wysokoÊci drzew za pomocà specjalnych przyrzàdów. Aby zmierzyç wysokoÊç drzewa trzeba odejÊç
od niego na odleg∏oÊç 20 metrów.”
 Weronika Kawka kl. III
Patryk Pisarek kl. III

NMP Wspomo˝ycieli Wiernych
w Stanis∏awowie Pierwszym ks.
Piotr J´drzejewski i ks. Janusz
M∏ynik, odby∏a si´ w murach
Gimnazjum. Po Eucharystii wierni przeszli przed koÊció∏, gdzie
rozpocz´∏o si´ czuwanie, podczas
którego odÊpiewano Apel Jasnogórski i zapalono lampiony ustawione w kszta∏cie tablic z Dziesi´ciorgiem Przykazaƒ. Wierni ustawieni w kràg, trzymajàc si´
za r´ce, zaÊpiewali „Bark´” oraz
„Abba Ojcze”, pami´tajàc o Dekalogu Wielkiego Polaka, który
zostawi∏ trwa∏y Êlad w Naszych
sercach.
 Iwona i Piotr Kutra

4 kwietnia w niepor´ckich lasach przeprowadzone zostały
Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji
Sportowej „Niepor´t – 2009”.

SPORTOWA radioorientacja
W zawodach polegajàcych
na radionamierzaniu podczas
biegu terenowego, przy u˝yciu
odbiorników z antenami kierunkowymi, kilku ukrytych w lesie
nadajników ma∏ej mocy, pracujàcych zarówno w pasmach KF
jak i UKF, odszukaniu ich
w mo˝liwie najkrótszym czasie
nieprzekraczajàcym 240 minut,
uczestniczy∏o kilkadziesiàt osób
z klubów i stowarzyszeƒ kultury fizycznej sfederowanych
w Polskim Zwiàzku Radioorientacji Sportowej oraz z Klubu Radioorientacji Sportowej PZK.
Po wielogodzinnych zmaganiach, w dogodnych warunkach
atmosferycznych, komisja s´dziowska pod przewodnictwem
Pana Leszka Stankiewicza
z UKS „Azymut” z Siedlisk,
og∏osi∏a zwyci´zców indywidualnych w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Na najwy˝szym miejscu na sportowym podium stan´li: K–18 – An-

na Pilarczyk 144 min. 9 sek. z Wojskowego Klubu Sportowego
„Chojnice”; K–21 – Agata Kulicka 129 min. 34 sek. z Miejskiego
Klubu Sportowego „Pogoƒ” „Siedlce; M–18 – Adrian Niedêwiecki 124 min. 10 sek. z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut”
Siedliska k/ZamoÊcia; M–20 – Miko∏aj Wieczór 163 min. 10 sek.
z Klubu Radioorientacji Sportowej
PZK Bydgoszcz; M–21 – Pawe∏
Janiak 102 min. 26 sek. z Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoƒ”
Siedlce; M–40 – Andrzej
Olech 114 min. 20 sek. z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka”
Gdynia; M–60 – W∏adys∏aw Pietrzykowski 152 min. 35 sek. z Bielskiego Stowarzyszenie RS.
W uroczystym zakoƒczeniu
Mistrzostw na terenie WDW
w Ryni uczestniczyli równie˝
zaproszeni goÊcie: Marek Rusin
– prezydent Europejskiej Federacji Radioorientacji Sportowej,
gen. bryg. Edmund Smakulski
– przedstawiciel Wojskowej Federacji Sportowej, mjr Robert
Liberadzki – zast´pca dowódcy 9 batalionu ∏àcznoÊci w Bia∏obrzegach, przedstawiciele
Urz´du Gminy Niepor´t. Prezes
Polskiego Zwiàzku Radioorientacji Sportowej Zdzis∏aw Strzemieczny, w imieniu organizatora mistrzostw wyrazi∏ podzi´kowanie za okazanà pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej ogólnopolskiej imprezy – inaugurujàcej sezon sportowy 2009 w radioorientacji.
 Alfred Kupiec

Wyk∏ad o podstawach religii wyznawców Allacha zaprezentowa∏a Magdalena Ginter-Fro∏ow,
pracownik Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Przedstawi∏a skrócona wersj´ ˝ycia proroka Mahometa oraz podstawy religii, którà g∏osi∏.
Szachada (wyznanie wiary), salat (obowiàzkowa
rytualna modlitwa) czy saum (post w ramadanie)
przesta∏y byç dla s∏uchaczy tylko obcoj´zycznymi s∏owami, nabra∏y konkretnego znaczenia,
zwiàzanego z pr´˝nie rozwijajàcym si´ wyznaniem. Równie ciekawa by∏a prezentacja meczetów z ró˝nych regionów Êwiata, które odzwierciedlajà style architektoniczne dominujàce w danym miejscu. Ozdobà wieczoru by∏y tancerki
zespo∏u ZAHRA, którego nazwa w j´zyku arabskim oznacza rozwijajàcy si´ kwiat. Prezentowa∏y taniec brzucha, barwny, egzotyczny i zmys∏owy. Jak trudna jest to sztuka, mogli si´ widzowie przekonaç podczas koƒczàcej spotkanie
nauki taƒca, która w wi´kszoÊci przypadków
przypomina∏a... gimnastyk´ tej cz´Êci cia∏a:).
 B Wilk

PIŁKARSKIE rozgrywki
W piàtek (17.04) na boisku przy szkole w Niepor´cie dru˝yny pi∏karskie z gminnych szkó∏
podstawowych rywalizowa∏y o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t.

Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” zorganizowa∏
turniej ju˝ po raz piaty, w ramach prowadzonych zaj´ç z kultury fizycznej, zleconych i finansowanych
z bud˝etu gminy. Celem tego przedsi´wzi´cia jest
popularyzacja gry w pi∏k´ no˝nà wÊród dzieci i wy∏onienie najlepszej szkolnej dru˝yny (z klas IV-VI).
W turnieju wzi´∏o udzia∏ 5 dru˝yn: z SP w Bia∏obrzegach (opiekun – Roman Madej), z SP w Józefowie (opiekunowie: Aneta Pàtek, Arkadiusz Szulc),
z SP w Izabelinie (opiekun – Adam Pomaski), z SP
w Wólce Radzymiƒskiej (opiekun – Wanda Delis)
oraz z SP w Niepor´cie (opiekun – Tomasz Zalewski). Obowiàzywa∏ system rozgrywek – ka˝dy z ka˝dym. Pi´kna, s∏oneczna pogoda sprzyja∏a sportowej
rywalizacji. M∏odzi pi∏karze walczyli o ka˝dy
punkt, do koƒca ostatniego meczu wa˝y∏y si´ losy
turnieju. Tytu∏ najlepszego zespo∏u wywalczyli
uczniowie ze szko∏y w Izabelinie. Drugie miejsce
przypad∏o Niepor´towi, a trzecie Bia∏obrzegom.
Najlepszym strzelcem zosta∏ Krzysztof Dul´ba
z dru˝yny Bia∏obrzegów, najlepszym bramkarzem
– ¸ukasz Banaszek z Izabelina. W rozgrywkach s´dziowali: Piotr Go∏´biowski i ¸ukasz Sasin, zawodnicy klubu LKS „Rotavia”. Nad organizacjà i przebiegiem turnieju czuwa∏ Prezes LKS „Rotavia” Stanis∏aw Pisarek. Zwyci´zcy turnieju otrzymali
pamiàtkowe puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy oraz gminne gad˝ety.
Ostateczna klasyfikacja: I SP Izabelin – 10 pkt, II SP
Niepor´t – 7 pkt, III SP Bia∏obrzegi – 6 pkt, IV SP Józefów – 4 pkt, V SP Wólka Radzymiƒska – 1 pkt
 BWilk
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Ciàgły i dynamiczny rozwój gminy Niepor´t zmusza do przeprowadzenia
niełatwej operacji zmierzajàcej do uporzàdkowania numeracji budynków.

PORZÑDKUJEMY
numeracj´ budynków
yst´pujàce w naszej Gminie bardzo silne tendencje
urbanistyczne: intensywna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przekszta∏cenie gruntów dotychczas u˝ytkowanych rolniczo
w tereny przeznaczone pod zabudow´ mieszkaniowà, powstawanie nowych dzia∏ek ewidencyjnych poprzez liczne podzia∏y oraz wzmo˝one zainteresowanie nabywaniem
gruntów spowodowa∏y zaburzenia
w oznaczaniu nieruchomoÊci numerami porzàdkowymi.
Po przeprowadzeniu analizy obecnego stanu, Gmina w pierwszej kolejnoÊci chce przystàpiç do uporzàdkowania numeracji ulicy Jana Kazimierza
w
miejscowoÊciach:
Niepor´t, Stanis∏awów
Pierwszy i Rembelszczyzna. Uporzàdkowanie b´dzie mo˝liwe tylko
poprzez wprowadzenie zmiany istniejàcej numeracji.
Zmiana numeracji porzàdkowej
jest przedsi´wzi´ciem wymagajàcym ze strony Gminy zaanga˝owania znacznych Êrodków finansowych, a po stronie mieszkaƒców
wià˝e si´ ze zmianà zameldowania,
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dowodów osobistych, rejestracji
dzia∏alnoÊci gospodarczej itp.
Stàd tego rodzaju „operacja” choç
jest bardzo potrzebna, winna byç dokonywana w przypadkach obiektywnie uzasadnionych.
Nap∏ywajàce sygna∏y od mieszkaƒców oraz instytucji zajmujàcych si´
dor´czaniem przesy∏ek do mieszkaƒców, instytucji, s∏u˝b komunalnych
wskazujà, ˝e zmiana numeracji porzàdkowej jest niezb´dna i uzasadniona. Zmiana numeracji budynków ma
na celu uporzàdkowanie przestrzeni,
u∏atwienie dzia∏ania s∏u˝bom takim ja
pogotowie, stra˝ po˝arna itp.
W celu polepszenia obecnej sytuacji oznaczenia budynków numerami porzàdkowymi zapraszamy
do sk∏adania w Urz´dzie Gminy
Niepor´t (adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t) przez w∏aÊcicieli dróg prywatnych wniosków o nadanie nazwy.
Do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci Rady
Gminy nale˝y m.in. podejmowanie
uchwa∏ w sprawach nazw ulic i placów b´dàcych drogami publicznymi
lub nazw dróg wewn´trznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 mar-

ca 1985 r. o drogach publicznych.
Nadanie nazwy drodze prywatnej
mo˝e nastàpiç po uzyskaniu pisemnej zgody w∏aÊcicieli bàdê wspó∏w∏aÊcicieli terenów, na których droga znajduje si´.
Na posiedzeniu Rady Gminy Niepor´t w dniu 26 marca 2009 roku zosta∏a podj´ta uchwa∏a w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom
b´dàcym drogami publicznymi oraz
drogom wewn´trznym po∏o˝onym
w Gminie Niepor´t. Zgodnie z przyj´tymi zasadami wskazane jest mi´dzy innymi, ˝eby propozycja nazwy
drogi nie powtarza∏a si´ w obr´bie
granic Gminy Niepor´t. Wykaz istniejàcych nazw ulic znajduje si´
na stronie internetowej www.nieporet.pl w zak∏adce Komunikacja, dost´pny jest równie˝ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t pok. nr 7.
Zach´camy mieszkaƒców do skorzystania z tej mo˝liwoÊci. U∏atwi to
uporzàdkowanie istniejàcej numeracji
nieruchomoÊci na terenie gminy, a tak˝e w przysz∏oÊci przy projektowaniu
nowych numerów pozwoli uniknàç
tworzenia numerów z dodatkowym
oznaczeniem kolejnymi literami alfa-

betu ∏aciƒskiego, dla nieruchomoÊci
po∏o˝onych w g∏àb od ulicy.
Niezale˝nie od powy˝szego apelujemy do wszystkich w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, które zosta∏y oznaczone
numerami porzàdkowymi o dope∏nienie
obowiàzku
wynikajàcego
z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2005, Nr 240,
poz.2027 j.t.), o umieszczeniu na nieruchomoÊci, w widocznym miejscu,
tabliczki z numerem porzàdkowym
nieruchomoÊci oraz utrzymywanie
jej w nale˝ytym stanie.
W miejscowoÊciach posiadajàcych
ulice lub place z nazwami – na tabliczce z numerem porzàdkowym
nieruchomoÊci powinna byç podana równie˝ nazwa ulicy lub placu,

a w miejscowoÊciach bez ulic lub placów albo posiadajàcych ulice lub place bez nazw – nazwa miejscowoÊci.
Je˝eli budynek jest po∏o˝ony
w g∏´bi nieruchomoÊci, która jest
ogrodzona od ulicy, tabliczk´ z numerem porzàdkowym nieruchomoÊci umieszcza si´ równie˝ na ogrodzeniu.

Dodatkowych informacji
w powy˝szym zakresie udziela
Dzia∏ Geodezji i Gospodarki
NieruchomoÊciami w Urz´dzie
Gminy Niepor´t pok. nr 7,
tel.: (0-22) 767-04-12,
e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl
Bo˝ena Bartkiewicz
Kierownik Dzia∏u Geodezji
i Gospodarki NieruchomoÊciami

Jesienià zeszłego roku, w czasie przeglàdu terenu nad Kanałem ˚eraƒskim w Niepor´cie, zobaczyłem betonowe przyczółki starego mostu
na Kanale Królewskim przy ul. Zegrzyƒskiej.

PRZEPRAWY mostowe na Kanale Królewskim

Most na rzece Czarnej, ulica Graniczna w Stanis∏awowie Pierwszym

Po obejÊciu okolicznych ∏àk, znalaz∏em jeszcze u podstawy nasypu torowiska kolejowego na wysokoÊci
stacji Niepor´t, betonowy fundament. Jest to prawdopodobnie jeden
z przyczó∏ków dawnego mostu kolejowego nad Kana∏em Królewskim.
Otrzyma∏em te˝ w tym czasie bardzo
ciekawy e-mail od Pana Macieja ¸opaciƒskiego, dotyczàcy dwóch mostów na rzece Czarnej. Te dwa fakty skierowa∏y mojà uwag´ na zainteresowanie si´ dawnymi przeprawami
mostowymi na naszym terenie. Opisane wy˝ej fragmenty mostów sà jak
na swój wiek bardzo dobrze zachowane, a wi´c postanowi∏em poszukaç
innych Êladów przepraw mostowych.
Na podstawie map z lat trzydziestych
ustali∏em, ˝e na Kanale Królewskim

Fragmenty przyczó∏ku mostowego w Rembelszczyênie

by∏y jeszcze kolejno drewniane mosty: na wysokoÊci Ma∏o∏´ki w Niepor´cie, na wysokoÊci Aleksandrowa,
obok którego by∏ m∏yn Jeka – kolonisty niemieckiego, nast´pny na wysokoÊci Izabelina, a kolejny w Rembelszczyênie, przy czym na mapach
uwidaczniany jest jako prawdopodobnie jeden du˝y most na ul. Stru˝aƒskiej i drugi mniejszy obok. By∏
jeszcze kolejny most na wysokoÊci
Kobia∏ki. Z wymienionych mostów
odnalaz∏em w terenie dwa przyczó∏ki mostu drogowego w Rembelszczyênie na ul. Stru˝aƒskiej. Boki tego mostu ob∏o˝one sà bloczkami
z ciosanego granitu i fugowane. Naprawd´ przedwojenne, fachowe wykonanie i szkoda, ˝e kilka lat temu
ukradziono cz´Êç granitowych blocz-

ków, przez co nastàpi∏o post´pujàce
zrujnowanie obiektu. Obok zamieszczam zdj´cia ocala∏ych fragmentów
mostów. W tym miejscu chc´ równie˝ powróciç do e-maila Pana Macieja ¸opaciƒskiego, który zwróci∏
mojà uwag´ na istniejàce mosty
na rzece Czarnej na ul. Granicznej
w Stanis∏awowie Pierwszym i ul.
Wrzosowej w Izabelinie. Z jego
ustaleƒ wynika, ˝e mosty te, to wojskowe mosty systemu Bailey'a z czasów II-giej Wojny Âwiatowej. Mosty
tego typu u˝ywane by∏y przez wojska alianckie na froncie zachodnim,
w tym przez polskich saperów
z 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka, w czasie forsowania kana∏ów w Holandii. Pan ¸opaciƒski
odczyta∏ z zachowanych napisów

Fragmenty mostu drogowego na kanale Królewskim

na moÊcie w Stanis∏awowie Pierwszym, ˝e jego elementy zosta∏y wyprodukowane w 1944 roku w USA
i Anglii. Oznaczeƒ na moÊcie w Izabelinie, ze wzgl´du na gorszy jego
stan nie uda∏o si´ niestety odczytaç.
Mosty te zosta∏y zainstalowane
po wojnie przez oddzia∏y Ludowego
Wojska Polskiego, z elementów mostów po likwidacji jednostek saperskich Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. MyÊl´, ˝e bardzo ciekawà
i godnà rozwa˝enia jest propozycja
Pana ¸opaciƒskiego, aby przy tych
mostach umieÊciç ma∏e tabliczki informujàce,˝e sà to oryginalne mosty
Bailey'a. Takich mostów w eksploatacji na terenie Europy pozosta∏o ju˝
niewiele. Most na ul. Wrzosowej wymaga ju˝ niezb´dnej konserwacji.

Podsumowujàc, z dawnych mostów
na Kanale Królewskim pozosta∏y
tylko te przyczó∏ki, których nie zniszczono przy budowie Kana∏u ˚eraƒskiego w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku i w czasie budowy
nowych mostów drogowych. Podzi´kowania sk∏adam Panu Maciejowi ¸opaciƒskiemu, za zainteresowanie si´ obiektami mostowymi na rzece Czarnej i przes∏anà informacj´
o ich pochodzeniu i typie, co sk∏oni∏o autora do poszukiwaƒ dawnych
przepraw mostowych na naszym terenie. Je˝eli ktoÊ z mieszkaƒców ma
informacje lub zdj´cia starych mostów na terenie Gminy Niepor´t to
prosz´ o kontakt z redakcjà „WieÊci
Niepor´ckich”.
 Dariusz Wróbel
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Z A P R O S Z E N I E / W Y D A R Z E N I A

Spotkanie wielkanocne Klubu Integracji Społecznej odbyło si´ tradycyjnie w Porcie Pilawa
nad Zalewem Zegrzyƒskim. Przy kolorowym, Êwiàtecznym stole zasiedli członkowie Klubu,
pracownicy i zaproszeni goÊcie.

WIELKANOC w Klubie Integracji Społecznej
lub Integracji Spo∏ecznej dzia∏a w Niepor´cie ju˝ od 10 lat.
W spotkaniach, odbywajàcych
si´ raz w tygodniu w Gminnym
OÊrodku Kultury, uczestniczy 13
osób. Majà one zapewniony przez
gmin´ dowóz w obie strony, poniewa˝
samodzielny dojazd by∏by niejednokrotnie przeszkodà w uczestniczeniu
w zaj´ciach. Od poczàtku istnienia
Klubu podopiecznymi zajmujà si´:
El˝bieta Ró˝aƒska (psycholog), Irena Wieczorek oraz Ma∏gorzata Strze˝ek. Panie dbajà o zapewnienie im
ciekawego i urozmaiconego programu
zaj´ç. Ka˝de spotkanie zaczyna si´ rehabilitacjà ruchowà w oÊrodku zdrowia w Niepor´cie. Jest ona niezb´dna dla usprawnienia osób, które niejednokrotnie zmagajà si´ z fizycznymi

K
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ograniczeniami. PrzejÊcie do GOK
wykorzystywane jest na nauk´ np. robienia zakupów. Pani Irena zauwa˝a
znaczne post´py u podopiecznych,
stali si´ bardziej samodzielni i otwarci. Nast´pnie czas up∏ywa na wspólnym przygotowaniu posi∏ku i rozmowach, które poszerzajà wiedz´ spo∏ecznà uczestników, pomagajà im
nawiàzywaç kontakty interpersonalne
i çwiczà komunikacj´ s∏ownà. Bardzo
ciekawe sà warsztaty ceramiczne
prowadzone przez panià Ma∏gosi´, nie
tylko usprawniajàce ruchowo, ale te˝
pozwalajàce tworzyç i rozwijaç wyobraêni´. Prace uczestników ozdabiajà sal´, sà tak˝e ofiarowywane goÊciom i sympatykom Klubu. Ka˝dego roku organizowane sà dwie
wycieczki i wyjazdy do kina. Dobrym

duchem Klubu jest Wioletta Âlaziƒska, prowadzàca Port Pilawa nad Zalewem. W tym urokliwym miejscu
Klub Integracji goÊci raz w miesiàcu,
majàc zapewniony goràcy posi∏ek,
s∏odycze i lody. Latem ofert´ uzupe∏niajà przeja˝d˝ki tramwajem wodnym. Od lat te˝ spotkania wigilijne
i wielkanocne Klubu odbywajà si´
Porcie – zimà przy ogniu trzaskajàcym na kominku, wiosnà zdarza si´
w promieniach s∏oƒca odbijajàcego
si´ w falach Zalewu.
Podobnie by∏o i tym razem. Pi´kna pogoda za oknami i kolorowy,
Êwiàteczny stó∏ wita∏y przyby∏ych
na spotkanie wielkanocne. GoÊçmi
Klubu byli: wójt S∏awomir Maciej
Mazur, zast´pca wójta Marek Stpiczyƒski, Honorowy Obywatel Gmi-

ny Niepor´t Krystyna Malinowska-Lerman, kierownik GOPS Anna Radlak, komendant komisariatu
w Niepor´cie podkom. Krzysztof
W´gorowski oraz jego zast´pca asp.
sztab Andrzej Lewandowski. Potrawy poÊwieci∏ ksiàdz Jerzy Sieƒkowski. RadoÊci ze wspólnie sp´dzanych
chwil towarzyszy∏y przekazywane
˝yczenia pogodnych Êwiàt, zdrowia
i wiosennego optymizmu.
Klub Integracji Spo∏ecznej w Niepor´cie to wyjàtkowe miejsce. Cotygodniowe spotkania dajà jego cz∏onkom mo˝liwoÊç spotkania si´ z przyjació∏mi, wspólnych rozmów
i dzia∏ania, uczestniczenia w wyjazdach. Âroda to wa˝ny dla nich dzieƒ
i nieobecnoÊç na zaj´ciach mo˝e
spowodowaç jedynie choroba. Owo-

cuje to nawiàzywaniem przyjaêni
i utrzymywaniem kontaktów tak˝e
poza Klubem. Jeden z podopiecznych regularnie bierze udzia∏
w Olimpiadzie dla M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej, odnoszàc sportowe
sukcesy. Wspólne prze˝ywanie sukcesów i radoÊci integruje cz∏onków.
W ciàgu dziesi´ciu minionych lat
Klub sta∏ si´ wa˝nym elementem ˝ycia spo∏ecznego. W∏adze gminy, rozumiejàc rol´ jakà spe∏nia, oferujà
zawsze swoje wsparcie i pomoc.
Niepor´cka parafia pomaga w organizowaniu wycieczek, a Port Pilawa
zaprasza na comiesi´czne spotkania.
˚yczymy Klubowi i osobom z nim
zwiàzanym jeszcze wielu radoÊci,
mi∏ych spotkaƒ oraz sukcesów pod BWilk
opiecznych.

