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w skrócie
PROBLEM ALKOHOLOWY

HARMONOGAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywa-
nia Problemów Alkoholowych w OÊrodku Rehabilitacji Psychofizycz-
nej dla Osób Uzale˝nionych w Niepor´cie w grudniu 2009 r.
• 01 grudnia 2009 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski, E.Staniszewska; 

• 08 grudnia 2009 r. – E. Ró˝aƒska, K. Malinowska-Lerman; 
• 15 grudnia 2009 r. – A. Radlak, L.Kondrat-Deptu∏a; 
• 22 grudnia 2009 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk; 

Dy˝ury trwajà w godz. 15.00 – 19.00
Spotkania Komisji w grudniu 2009 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala kon-
ferencyjna U.G., II pi´tro – 8 i 15 grudnia 2009 r. od godz. 16.00.

SPOTKANIA OP¸ATKOWE SENIORÓW

Zapraszamy Seniorów na spotkania op∏atkowe, które odb´dà si´:
• 13 grudnia, o godz. 15.00 w Filii GOK w Kàtach W´gierskich dla

Seniorów z so∏ectw: Rembelszczyzna, Kàty W´gierskie, Wola Alek-
sandra, Józefów, Stanis∏awów Drugi,

• 14 grudnia, o godz. 13.00 w GOK w Niepor´cie dla Seniorów z so-
∏ectw: Niepor´t, Bia∏obrzegi, Beniaminów, Zegrze Po∏udniowe.

CZARNOKSI¢˚NIK Z KRAINY OZ

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza na spektakl
muzyczny „Czarnoksi´˝nik z krainy Oz” – 6 grudnia, w nie-
dziel´, o godz. 16.00 oraz w czwartek, 10 grudnia, o godz. 11.00.
Scenariusz i re˝yseria – Bogus∏awa Oksza-Klossi, muzyka – Maciej
Piwkowski.

Tegoroczne obchody
Âwi´ta NiepodległoÊci
w gminie Niepor´t
rozpocz´ły si´
10 listopada ju˝
w godzinach
przedpołudniowych.
Prezentacja pojazdów
opancerzonych
i mo˝liwoÊç przeja˝d˝ki
wozami bojowymi
sprowadziła na Plac
WolnoÊci miłoÊników
militariów i wycieczki
uczniów gminnych
szkół i przedszkoli. 

S
amochód pancerny gàsienico-
wy, samochód pancerny
BTR 40, motocykl wojskowy

z koszem i samochód wojskowy Ku-
belvagen by∏y do dyspozycji zwie-
dzajàcych a˝ do zapadni´cia zmro-
ku. Do pojazdów ustawia∏y si´ d∏u-
gie kolejki, a cz∏onkowie
stowarzyszenia Mi∏oÊników Broni
Pancernej i Historii „Pancerny
Niedêwiedê” bez wytchnienia udzie-
lali wyjaÊnieƒ i organizowali prze-
ja˝d˝ki. W ustawionym w sàsiedz-
twie placu namiocie promocyjnym
Urz´du Gminy otrzymaç mo˝na by-
∏o materia∏y informacyjne i gad˝ety. 

Równie˝ przed po∏udniem w Szko-
le Podstawowej w Niepor´cie zorga-
nizowany zosta∏ koncert pieÊni pa-
triotycznych „Droga do hymnu – na-
sza to˝samoÊç”, w wykonaniu
kwartetu instrumentów d´tych „Pro-
menada” pod dyrekcjà prof. Jerzego
Gonczorowskiego. Fragmenty pieÊni
pi´knie recytowa∏ Dariusz Jakubow-
ski, aktor teatru Studio, a fakty, to-
warzyszàce powstawaniu utworów,
przedstawia∏ Wojciech Lewkowicz. 

Oficjalne uroczystoÊci w godzi-
nach popo∏udniowych rozpocz´∏o
z∏o˝enie kwiatów przez delegacj´ sa-
morzàdowà oraz mieszkaƒców
przy pomniku Legionistów Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏o-

brzegach. Msz´ Êwi´tà w koÊciele
Niepokalanego Pocz´cia NMP
w Niepor´cie koncelebrowali ksi´˝a:
Zbigniew Brzozowski, Jerzy Sieƒ-
kowski i Piotr J´drzejewski. W Êwià-
tyni stan´∏y poczty sztandarowe: 9.
batalionu ∏àcznoÊci Dowództwa
Wojsk Làdowych w Bia∏obrzegach,
Zwiàzku Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i BWP Ko∏a Powia-
towego w Legionowie, Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w: Niepor´cie, Kà-
tach W´gierskich i Wólce Radzy-

miƒskiej; Gimnazjum w Stanis∏awo-
wie Pierwszym, SP w Bia∏obrze-
gach, SP w Wólce Radzymiƒskiej,
SP w Niepor´cie oraz proporzec dru-
˝yny harcerskiej „Wilki”. W liturgii
uczestniczyli mieszkaƒcy, przedsta-
wiciele w∏adz samorzàdowych,
Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, wojska,
policji, kombatantów i instytucji
gminnych. 

Po mszy, na Placu WolnoÊci, g∏os
zabra∏ Wójt Gminy S∏awomir Maciej

Mazur. Powiedzia∏, m.in.: „(...) Wy-
bijanie si´ Polski na niepodleg∏oÊç nie
by∏o jakimÊ jednorazowym aktem ad-
ministracyjnym lecz d∏ugotrwa∏ym,
wieloetapowym procesem trwajàcym
niemal do ostatnich lat. Dlatego
te˝ 11 listopada jest tylko datà – sym-
bolem jej odzyskania. Jest Êwi´tem,
w którym oddajàc czeÊç i szacunek
tym wszystkim, którzy walczyli
o niepodleg∏à Ojczyzn´, wzmacnia-
my naszà to˝samoÊç i dum´ narodo-
wà (...).” Apel Poleg∏ych odczyta∏

por. Artur Szachnowski, a trzykrotnà
salw´ odda∏a Kompania Honoro-
wa 9. batalionu ∏àcznoÊci w Bia∏o-
brzegach. Nast´pnie delegacje z∏o˝y-
∏y kwiaty przy pomniku, na którym
widniejà s∏owa Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego: „Byç zwyci´˝onym i nie
ulec, to zwyci´stwo, zwyci´˝yç i spo-
czàç na laurach to kl´ska”. Oficjalne
uroczystoÊci zakoƒczy∏a defilada
Kompanii Honorowej i pocztów
sztandarowych, nagrodzona goràcymi
oklaskami uczestników. 

Niespodziankà dla zgromadzonych
na Placu WolnoÊci by∏o ognisko,
przy którym szybko pojawi∏ si´ las
kijków z zatkni´tymi kie∏baskami.
Obok stan´∏a kuchnia polowa, z któ-
rej serwowano znakomità grochówk´.
Pocz´stunkowi towarzyszy∏y ̋ o∏nier-
skie pieÊni i melodie. Obchody Âwi´-
ta Niepodleg∏oÊci, które sà okazjà
do wyra˝enia radoÊci z faktu ˝ycia
w wolnej i niepodleg∏ej Polsce, zakoƒ-
czy∏ barwny pokaz sztucznych ogni.

� Beata Wilk
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

A K T U A L N O Â C I

WW ttyymm  nnuummeerrzzee  WWiieeÊÊccii  pprrzzeeddssttaawwiiaammyy
CCzzyytteellnniikkoomm  wwyyjjaaÊÊnniieenniiee  sspprraawwyy  ddrrooggii  ddoo--
jjaazzddoowweejj,,  nnaa tteerreenniiee  wwssii  WWoollaa  AAlleekkssaannddrraa..
DZIA¸KA W WOLI ALEKSANDRA
Droga, o której piszemy po∏o˝ona jest
na granicy terenów budowlanych, leÊnych
i rolnych. Ma za zadanie zapewniç miesz-
kaƒcom Woli Aleksandra swobodny i bez-
pieczny dost´p do swoich nieruchomoÊci. 
W sprawie drogi interweniowali mieszkaƒ-
cy Woli Aleksandra, gdy zosta∏a ona cz´-
Êciowo zagrodzona przez w∏aÊcicieli dzia∏-
ki, usytuowanej w jej sàsiedztwie. Przejazd
drogà zosta∏ znacznie utrudniony poprzez
wybudowanie betonowego ogrodzenia.
W zaistnia∏ej sytuacji Urzàd Gminy podjà∏
dzia∏ania zmierzajàce do wyjaÊnienia spra-
wy i rozwiàzania konfliktu. Jak wynika
z zapisów w ewidencji gruntów gmina Nie-
por´t jest posiadaczem samoistnym przed-
miotowej drogi. W zwiàzku ze stwierdze-
niem naruszenia posiadania Gminy, we-
zwano w∏aÊcicieli dzia∏ki do zaprzestania
naruszania posiadania Gminy i usuni´cia
ogrodzenia. Ponadto, aby ustaliç faktyczny
przebieg spornej drogi, Urzàd Gminy zle-
ci∏ uprawnionemu geodecie wyznaczenie
punktów granicznych. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy dokumentów archi-
walnych oraz wyznaczonych w terenie
punktów granicznych, geodeta sporzàdzi∏
dokumentacj´ przyj´tà do Powiatowego

OÊrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Legionowie. Stwierdzono
w niej, ˝e wyznaczone pierwotnie granice
dzia∏ki drogowej na spornym odcinku sà
sprzeczne z operatami podzia∏owymi. Bio-
ràc pod uwag´ powy˝sze ustalenia, Urzàd
Gminy Niepor´t ponownie wezwa∏ w∏aÊci-
cieli betonowego ogrodzenia, przedsta-
wiajàc dokumentacj´ geodezyjnà, do za-
przestania dalszego naruszania posiadania
– poprzez usuni´cie ogrodzenia z dzia∏ki
stanowiàcej drog´. Kolejnym krokiem,
podj´tym przez Urzàd Gminy by∏o wystà-
pienie w maju b. r. do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem
o interwencj´ w sprawie i podj´cie dzia∏aƒ,
przewidzianych przepisami prawa budow-
lanego, odnoÊnie ogrodzenia wybudowane-
go w sposób uniemo˝liwiajàcy korzystanie
z drogi. Powiatowy Inspektor przeprowa-
dzi∏ kontrol´ na drodze w Woli Aleksan-
dra 8 paêdziernika, ale do dnia wydania ni-
niejszego numeru WieÊci Urzàd Gminy nie
zosta∏ o jej wynikach powiadomiony. Nie-
zale˝nie od powy˝szych dzia∏aƒ, Urzàd
Gminy w celu uregulowania stanu prawne-
go drogi z∏o˝y∏ wniosek do Sàdu Rejono-
wego w Legionowie o stwierdzenie zasie-
dzenia nieruchomoÊci – drogi w Woli
Aleksandra oraz jej przed∏u˝enia w Kàtach
W´gierskich. 

� BW

We wrzeÊniu informowaliÊmy o zmia-
nie technologii uzdatniania wody
w SUW Józefów, polegajàcej na rezy-
gnacji z wprowadzenia wód pop∏ucz-
nych do procesu technologicznego.
Takà mo˝liwoÊç da∏o zrealizowanie
przez gmin´ inwestycji – wybudowa-
nie przewodu zrzutowego dla tych
wód, których odbiornikiem jest obec-
nie Kana∏ Bródnowski. Gmina otrzy-
ma∏a preferencyjny kredyt z BOÂ
na budow´ rurociagu. Po tej zmianie
przysz∏a kolej na gruntowne czyszcze-
nie desorberów. Desorber to element
instalacji technologicznej SUW „odpo-
wiedzialny” za napowietrzanie wody
surowej, s∏u˝àce wyeliminowaniu
z wody zwiàzków ̋ elaza. Prace te, mi-

mo du˝ych utrudnieƒ wykonali kon-
serwatorzy Gminnego Zak∏adu Komu-
nalnego w Niepor´cie. Efekty na-
szych dzia∏aƒ znalaz∏y potwierdzenie
w wynikach badaƒ fizykochemicznych
przeprowadzonych na poczàtku listo-
pada. ZawartoÊç ˝elaza w wodzie
uzdatnionej spad∏a do wartoÊci poni-
˝ej 0,050 mg/l (poprzednio 0,089
mg/l) – co b´dzie mia∏o wp∏yw
na d∏u˝szà ̋ ywotnoÊç armatury ∏azien-
kowej. Woda sta∏a si´ bardziej „mi´k-
ka” gdy˝ jej twardoÊç spad∏a z 250
do 145 mg CaCo3/l, co umo˝liwia sto-
sowanie mniejszej iloÊci proszku
do prania. Ponadto poprawi∏a si´ kla-
rownoÊç wody, jej zapach i smak.

� GZK w Niepor´cie 

POPRAWA
jakoÊci wody
w gminnej sieci
wodociàgowej

W ostatnim okresie, dzi´ki działaniom podj´tym przez Gminny Za-
kład Komunalny w Niepor´cie, udało si´ osiàgnàç znaczàcà popra-
w´ jakoÊci wody w gminnym wodociàgu.

Wójt Gminy Niepor´t poszukuje pracowników 
na stanowisko STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO. 

Zatrudnienie w okresie letnim 2010 na kàpielisku
„Dzika Pla˝a” w Niepor´cie.

Szczegółowe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç telefonicznie
pod numerem 0.22 767-04-24 w godzinach pracy urz´du. 
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MO˚ESZ nadaç nazw´ swojej drodze

Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e została podj´ta aktualizacja
numerów porzàdkowych w celu uporzàdkowania kolejnoÊci
numeracji budynków, obejmujàca obszar całej ulicy Jana Kazimierza
na terenie Gminy Niepor´t w sołectwach: Niepor´t, Stanisławów
Pierwszy, Rembelszczyzna (od ulicy Zegrzyƒskiej w Niepor´cie
do granicy z miastem Warszawa).

Uporzàdkowanie numeracji jest wy-
mogiem ustawowym przewidzia-
nym w ustawie z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (t.j. Dz.U. Z 2005 r., Nr 240,
poz. 2027 ze zm.) oraz przepisie
wykonawczym – rozporzàdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 28
paêdziernika 2004 r. w sprawie nu-
meracji porzàdkowej nieruchomo-
Êci (Dz.U. Nr 243, poz. 2432).

W celu prawid∏owego uporzàd-
kowania numeracji budynków
uzasadnione jest nadanie nowych
nazw wszystkim drogom dojazdo-
wym do ulicy Jana Kazimierza,
powsta∏ym w wyniku podzia∏ów
nieruchomoÊci. 

Nadanie nazwy drodze dojazdo-
wej, której dotychczas by∏a przy-
porzàdkowana numeracja od ulicy
Jana Kazimierza, umo˝liwi ustale-
nie odr´bnej w∏asnej numeracji
dla tej ulicy. Stosowanie numera-
cji zwiàzanej z ulicà Jana Kazimie-
rza na drogach dojazdowych zabu-

rza ciàg∏oÊç numeracji ulicy Ja-
na Kazimierza i w konsekwencji
powoduje znaczne utrudnienia
w pracy wielu instytucji, s∏u˝b pu-
blicznych i komunalnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r.,
Nr 19, poz. 115) podj´cie przez
Rad´ Gminy uchwa∏y w sprawie
nadania nazwy drodze wewn´trz-
nej wymaga uzyskania pisemnej
zgody w∏aÊcicieli terenów, na któ-
rych jest ona zlokalizowana. 

Wobec powy˝szego zwracamy
si´ z proÊbà o zaj´cie stanowiska
przez wszystkich w∏aÊcicieli
i wspó∏w∏aÊcicieli dróg prywat-
nych w sprawie nadania nazwy
drodze, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 grud-
nia 2009. Wniosek o nadanie na-
zwy drodze mo˝na z∏o˝yç osobi-
Êcie w kancelarii Urz´du Gminy
Niepor´t, przes∏aç pocztà na adres:
Urzàd Gminy Niepor´t Plac Wol-

noÊci 1, 05-126 Niepor´t, lub
za poÊrednictwem poczty e-mail:
b.bartkiewicz@nieporet.pl 

W celu dokonania prawid∏owe-
go wyboru nazwy nale˝y zapoznaç
si´ z uchwa∏à Nr XXXIV/32/2009
Rady Gminy Niepor´t z dnia 26
marca 2009 r. w sprawie zasad
nadawania nazw ulicom i placom
b´dàcym drogami publicznymi
oraz drogom wewn´trznym po∏o-
˝onym w Gminie Niepor´t oraz
wykazem nazw ulic, obowiàzujà-
cych na terenie Gminy Niepor´t
(treÊç uchwa∏y zamieszczona jest
w BIP, wykaz znajduje si´ na stro-
nie www.nieporet.pl w zak∏adce
Komunikacja). 

Wszelkie dodatkowe informacje
oraz wyjaÊnienia mo˝na uzyskaç
w Dziale Geodezji i Gospodarki Nie-
ruchomoÊciami Urz´du Gminy Nie-
por´t Plac WolnoÊci 1, 05-126 Nie-
por´t, pokój nr 7, telefon: 022 767-
04-12, w godzinach pracy urz´du.

� B. Bartkiewicz

Wójtem Gminy 
Niepor´t 

Sławomirem 
Maciejem
MAZUREM

Rozmowa z...

Redakcja WieÊci Niepor´ckich:
–– PPaanniiee  WWóójjcciiee,,  GGmmiinnaa NNiieeppoorr´́tt
ooddnniiooss∏∏aa  oossttaattnniioo  kkoolleejjnnyy  –– ppoo wwyy--
ggrraanneejj  ww  TTrryybbuunnaallee  KKoonnssttyyttuuccyyjj--
nnyymm  ww ggrruuddnniiuu 22000088  rrookkuu  –– dduu˝̋yy
ssuukkcceess..  PPoo zzaasskkaarr˝̋eenniiuu  ddeeccyyzzjjii
pprreezzeessaa  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww  oo pprrzzeekkaa--
zzaanniiuu  mmaajjààttkkuu  ggmmiinniiee  WWiieelliisszzeeww,,
ww zzwwiiààzzkkuu  zzee  zzmmiiaannàà  ggrraanniicc,,  WWoo--
jjeewwóóddzzkkii  SSààdd  AAddmmiinniissttrraaccyyjjnnyy
uucchhyyllii∏∏  ssppoorrnnàà  ddeeccyyzzjj´́..
Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir
Maciej Mazur – Uchylenie przez
WSA decyzji prezesa Rady Mini-
strów w sprawie podzia∏u mienia
gmin w zwiàzku ze zmianà granic
to sytuacja, jaka do tej pory nie
mia∏a miejsca. Uwa˝am za suk-
ces, ̋ e argumenty gminy Niepor´t
zosta∏y przez sàd uwzgl´dnione
– w tym zarzut automatyzmu
przy rozpatrywaniu tej sprawy
oraz zarzut nieuwzgl´dnienia
wniosku gminy o przeprowadze-
nie rozprawy administracyjnej. 

WWyyrrookk  WWSSAA  mmaa  zznnaacczzeenniiee  nniiee  ttyyll--
kkoo  ddllaa  ssaammeejj  ggmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt..  IInnnnee
ggmmiinnyy  ttee˝̋  ssàà  nniimm  zzaaiinntteerreessoowwaannee??
– Istotnie, wiele gmin jest zaintere-
sowanych wyrokiem WSA i jego

uzasadnieniem. Takich przypad-
ków jest wiele i budzà podobne wàt-
pliwoÊci. W Polsce od 1990 roku ju˝
blisko tysiàc razy dokonano zmian
granic gmin. Uzasadnione wàtpli-
woÊci budzi brak precyzyjnych prze-
pisów i automatyczne decyzje o po-
dziale majàtku, które przypomina-
jà wyw∏aszczenie. Jako jedni
z pierwszych w kraju podj´liÊmy
dzia∏ania, zmierzajàce do zmiany
zasad, rzàdzàcych podzia∏em mie-
nia gmin przy zmianie ich granic.
Zgodnie z obecnym wyrokiem WSA
prezes Rady Ministrów powinien
wykazaç, ̋ e przekazanie konkretne-
go mienia jest niezb´dne dla gminy
przejmujàcej oraz wskazaç, na ja-
kie cele publiczne b´dzie ono prze-
znaczone. Nie mo˝na automatycznie
przenosiç praw do mienia komunal-
nego. Sàd potwierdzi∏ tak˝e nasze
zdanie, ˝e bezpodstawna jest teza
o nieodp∏atnym przeniesieniu w∏a-
snoÊci na rzecz gminy przejmujàcej.
O to w∏aÊnie walczy∏a nasza gmina.

OO jjaakkiieeggoo  rrooddzzaajjuu  mmiieenniiee  ttoocczzyy
ssii´́  ssppóórr??
– W Micha∏owie-Reginowie znaj-
duje si´ np. nieruchomoÊç zabu-

dowana budynkiem, dzier˝awio-
nym obecnie przez prywatny
oÊrodek zdrowia. Budynek zosta∏
wybudowany ze Êrodków naszej
gminy, nie widz´ wi´c powodu,
dla którego mia∏aby go automa-
tycznie przejàç inna gmina. Po-
dobnie jest z nieruchomoÊciami
komercyjnymi – dzia∏kami np.
budowlanymi, które mogà byç
przeznaczone pod dzier˝aw´, na-
jem lub sprzeda˝. Stanowià one
majàtek gminy Niepor´t i powin-
ny zostaç jej w∏asnoÊcià. Nie ma
nic niezwyk∏ego w sytuacji, gdy
na terenie gminy pewne nierucho-
moÊci majà innego w∏aÊciciela,
w tym przypadku gmin´, który
p∏aci za nie podatki. Podobnie
jest z urzàdzeniami wodociàgo-
wymi. Cz´Êç z nich znalaz∏a si´
teraz na terenie Wieliszewa, ale
to nie oznacza, ˝e muszà si´ staç
jej w∏asnoÊcià. Przepisy kodeksu
cywilnego mówià, ˝e sà to ele-
menty przedsi´biorstwa, a nie
gruntu. Niektóre gminy dostar-
czajà wod´ swoim sàsiadom i to
równie˝ jest zrozumia∏e. 

BB´́ddzziiee  cciiààgg  ddaallsszzyy  sspprraawwyy  ppoo--
ddzziiaa∏∏uu  mmiieenniiaa  mmii´́ddzzyy  ggmmiinnaammii
NNiieeppoorr´́tt  ii WWiieelliisszzeeww??
– Po zakoƒczeniu post´powania
administracyjnego nie wyklucza-
my wystàpienia na drog´ cywil-
noprawnà o odszkodowanie
za utracone mienie i nak∏ady.
Na razie czekamy na zakoƒczenie
sprawy. Dopóki decyzja jest nie-
prawomocna, gmina Niepor´t na-
dal zarzàdza swoimi nieruchomo-
Êciami w Micha∏owie-Reginowie,
poza drogami z oÊwietleniem
ulicznym, które ju˝ przekazaliÊmy
gminie Wieliszew. Liczymy
na rzetelne, ponowne zanalizowa-
nie wszystkich sk∏adników spor-
nego mienia i zbadanie sprawy
z uwzgl´dnieniem naszych za-
strze˝eƒ. �

Sławomirem 
Maciejem
MAZUREM



A K T U A L N O Â C I

3

Gmina Niepor´t og∏osi∏a ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ niezabudowanej dzia∏ki nr 417/2 o pow. 958 m2 we wsi Józefów

gmina Niepor´t przy ul. Wiosennej, KW Nr WA1L/00038352/0. 

NieruchomoÊç stanowiàca przedmiot przetargu, po∏o˝ona jest we wsi Józefów, gm. Niepor´t, pow. legionowski, woj. mazowieckie, przy ul.

Wiosennej, w sàsiedztwie terenów rekreacyjnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Infrastruktura spo∏eczna (szko∏a, przedszkole)

w centrum wsi w odleg∏oÊci ok. 1 km. Dojazd drogà z kostki betonowej. W ulicy znajduje si´ infrastruktura techniczna (energia elektryczna

i wodociàg). Dzia∏ka posiada bezpoÊredni dost´p do drogi publicznej (ul. Wiosennej). 

Zgodnie ze,,Zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor´t – cz´Êç II”, uchwalonymi uchwa∏à

Nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Niepor´t z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 153, poz. 3892) nieruchomoÊç stanowi

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu w planie – M.

NieruchomoÊç po∏o˝ona jest w granicach strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Dzia∏y III i IV Ksi´gi wieczystej nie zawierajà wpisów.

Cena wywo∏awcza – 236 639 z∏ brutto, w tym 22% VAT

Wadium w wysokoÊci – 12 000 z∏

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 18 grudnia 2009 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej

w budynku Urz´du Gminy Niepor´t – I p., adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Szczegó∏owe warunki przetargu zamieszczone sà stronie internetowej www.bip.nieporet.pl Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç w Dziale

Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1 05-126 Niepor´t, pokój nr 7, telefon 022 767-04-12,

w godzinach pracy urz´du.

OG¸OSZENIE O SPRZEDA˚Y NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOÂCI

– Uchwa∏´ Nr XLII/103/2009
w sprawie zaciàgni´cia kredytu d∏u-
goterminowego na budow´ Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie. Zacià-
gni´cie kredytu umo˝liwi sprawnà
realizacj´ inwestycji. 
– Uchwa∏´ Nr XLII/104/2009
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci sta-
wek podatku od nieruchomoÊci.
Uchwa∏a okreÊla stawki podatku
od nieruchomoÊci obowiàzujàce
na terenie Gminy Niepor´t i zak∏a-
da wzrost stawek w podatku od nie-
ruchomoÊci o 3,5%.
– Uchwa∏´ Nr XLII/105/2009
w sprawie wysokoÊci stawek podat-
ku od Êrodków transportowych.
Uchwa∏a zak∏ada zmniejszenie sta-
wek podatkowych z roku 2008
i przewiduje obni˝enie stawek po-
datkowych o 15-20% dla samocho-
dów ci´˝arowych o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 ton
i poni˝ej 12 ton, ciàgników siod∏o-
wych i balastowych o dopuszczalnej
masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów
od 3,5 tony i poni˝ej 12 ton, przy-
czep i naczep, które ∏àcznie z pojaz-
dem silnikowym posiadajà dopusz-
czalnà mas´ ca∏kowità od 7 ton i po-
ni˝ej 12 ton i o 10-15% autobusów
oraz obni˝enie stawek podatkowych
o 10-15% w przypadku samocho-
dów ci´˝arowych o dopuszczalnej

masie ca∏kowitej równej lub wy˝szej
ni˝ 12 ton, ciàgników siod∏owych
i balastowych przystosowanych
do u˝ywania ∏àcznie z naczepà lub
przyczepà o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej zespo∏u pojazdów równej
lub wy˝szej ni˝ 12 ton, przyczep
i naczep, które ∏àcznie z pojazdem
silnikowym posiadajà dopuszczalnà
mas´ ca∏kowità równà lub wy˝szà
ni˝ 12 ton.
– Uchwa∏´ Nr XLII/106/2009
w sprawie op∏aty miejscowej. Usta-
lono zwi´kszenie stawki op∏aty miej-
scowej o 5,56 % co stanowi wzrost
z 1,80 z∏ na 1,90 z∏. 
– Uchwa∏´ Nr XLII/107/2009
w sprawie uchwalenia,,Wieloletnie-
go programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem gminy na la-
ta 2010 – 2014”.

Ponadto dyskutowano na temat
stanu bezpieczeƒstwa na terenie
Gminy Niepor´t. Radni wys∏uchali
sprawozdania z pracy policjantów
z Komisariatu Policji w Niepor´cie,
którà przedstawi∏ Komendant Komi-
sariatu oraz sprawozdania z pracy
Stra˝y Gminnej a tak˝e informacji
nt. funkcjonowania OSP Niepor´t,
OSP Kàty W´gierskie i OSP Wólka
Radzymiƒska. 

� J.Joƒska

XLII SESJA Rady Gminy
19 listopada w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´ XLII
Sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której Rada Gminy
podj´ła m.in. nast´pujàce uchwały (treÊç uchwał w BIP):

Informacja z planu, ˝e dzia∏ka po∏o-
˝ona na terenie danej miejscowoÊci
stanowi np. teren zabudowy miesz-
kaniowej o symbolu w planie M, nie
zawsze musi byç równoznacz-
na z tym, ˝e danà nieruchomoÊç
mo˝na zabudowaç.

Przed zakupem bàdê sprzeda˝à
nieruchomoÊci nale˝y dok∏adnie za-
poznaç si´ z treÊcià uzyskanego wy-
pisu, a w razie wàtpliwoÊci zwróciç
si´ do Dzia∏u Zagospodarowania
Przestrzennego, w którym uzyskano
wypis. Poza podstawowà informacjà
o przeznaczeniu dzia∏ki, w wypisie
zawarte sà te˝ inne istotne informa-
cje, które mogà zawa˝yç na mo˝li-
woÊciach zabudowy danej nieru-
chomoÊci. Dzia∏ka mo˝e byç np. po-
∏o˝ona w strefie ochronnej gazociàgu
wysokiego ciÊnienia, bàdê linii elek-
troenergetycznej 400 kV, co skutecz-
nie mo˝e ograniczyç jej zabudow´.
Z uwagi na po∏o˝enie gminy Niepo-
r´t w granicach Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, dla
dzia∏ek po∏o˝onych w sàsiedztwie
kompleksu leÊnego, na terenie jego
strefy podstawowej, istnieje ograni-
czenie realizacji zabudowy w odle-
g∏oÊci 25 metrów od jego granic.
W przypadku informacji pochodzà-
cej z planu miejscowego, sporzàdzo-
nego w skali 1:1000 czy 1:2000,

na za∏àczniku graficznym, b´dàcym
kopià planu miejscowego, zaznaczo-
ne sà zazwyczaj nieprzekraczalne li-
nie zabudowy, okreÊlajàce dok∏adnie
mo˝liwoÊci lokalizacji obiektu
na dzia∏ce. Jednak w przypadku wy-
pisu i wyrysu ze zmian planu ogól-
nego sporzàdzonego w ska-
li 1:10000, informacja zawarta
na do∏àczonym wyrysie nie b´dzie
dla zainteresowanego miarodajna.
W sytuacji kiedy wiemy, ˝e przed-
miotowa nieruchomoÊç po∏o˝o-
na jest w sàsiedztwie jakiegoÊ ele-
mentu infrastruktury technicznej
podziemnej lub nadziemnej, albo
chcemy si´ upewniç czy przez danà
nieruchomoÊç nie przebiega ˝adne
„takie” urzàdzenie, warto zaopa-
trzyç si´ we fragment mapy zasad-
niczej, dost´pnej w Starostwie Po-
wiatowym w Legionowie, na której
mo˝na znaleêç naniesione urzàdze-
nia i zmierzyç podane w otrzyma-
nym wypisie granice ich stref
ochronnych. Lokalizacj´ obiektu
na dzia∏ce warunkujà te˝ inne prze-
pisy i ustawy, jak np. warunki tech-
niczne dla obiektów, ustawa o dro-
gach publicznych czy prawo wodne.

Pami´taj, sprawdê dwa razy, a jak
nie jesteÊ pewien – zapytaj.

� M. Czerski

JAK czytaç wypis i wyrys
z planu zagospodarowania
przestrzennego

Zdarza si´, ˝e po zakupie działki budowlanej trafiamy
na nieoczekiwane przeszkody przy realizacji inwestycji.
Dział Zagospodarowania Przestrzennego przygotował
krótki poradnik, jak prawidłowo interpretowaç informacje
zawarte w wypisie i wyrysie z planu zagospodarowania
przestrzennego.

GMINNE INWESTYCJE
Z PLACU BUDOWY 
PŁYWALNI I SZKOŁY

Jesienna pogoda, jak
dotàd, sprzyja realizowaniu
prac budowlanych.
Na terenie dwóch
najwi´kszych gminnych
inwestycji, budowy
pływalni w Stanisławowie
Pierwszym i szkoły
w Izabelinie, widaç
wyraêne post´py.

Na budowie p∏ywalni trwajà prace
przy szalowaniu stropu nad piwnicà
obiektu. Widoczny jest ju˝ wyraênie
zarys niecki basenu sportowego
i „pla˝y” wokó∏ niego. Okràg∏a kon-
strukcja, w dalszej cz´Êci budowy to
fundament, na którym wspieraç si´
b´dzie jacuzzi. Za nià znajdowaç si´
b´dzie basen rekreacyjny. 

Na terenie budowy nowej szko∏y
w Izabelinie stan´∏y ju˝ fundamen-
tu budynku. Zosta∏y zaizolowane
i przygotowane do kolejnego etapu
prac.

� BW

KOSTKA 
NA KWIATOWEJ

Dobiegły koƒca prace
na ulicy Kwiatowej 
w Michałowie-Grabinie.

Na koƒcowym odcinku ulicy,
o d∏ugoÊci 180 mb, wykonana zo-
sta∏a nawierzchnia z kostki grafi-
towej. Realizatorem prac by∏a
firma Zabruk z Warszawy. 

� BW

Budowa p∏ywalni

Budowa nowej szko∏y w Izabelinie



4

F O T O R E L A C J E  Z  U R O C Z Y S T O Â C I  N I E P O D L E G Ł O Â C I O W Y C H

P
omys∏ jest, wydaje si´, prosty.
Zaraziç innych sympatià do
miejsca, w którym razem

mieszkajà. Miejsca, które im wyda-
je si´ szczególne i warte uwagi. Tak
je postrzegajà, tak widzà je ich zna-
jomi, gdy po krótkiej jeêdzie z zat∏o-
czonej Warszawy znajdà si´ nagle
nad Zalewem. Z jednej strony woda,
pla˝a i ∏ódki, z drugiej pi´kne lasy,
a wokó∏ ludzie, którzy si´ znajà i po-
zdrawiajà na ulicy. Kamila, Dorota
i ¸ukasz sà przekonani,  ˝e i w Bia-
∏obrzegach mo˝na dzia∏aç, mo˝na re-
alizowaç ciekawe projekty, mo˝na
zach´ciç do przyjazdu innych, którzy
majà niekonwencjonalne pomys∏y i
chcà je realizowaç. Chcà sprawiç,
˝eby sami mieszkaƒcy, szczególnie
ci m∏odzi, którzy uwa˝ajà, ˝e tutaj
nic si´ nie dzieje, zmienili zdanie.
˚eby wyjazd do Warszawy nie by∏
jedynym sposobem na sp´dzenie
wolnego czasu.. Ich pomys∏ przy-
chylnie potraktowa∏ wójt Maciej
Mazur, wsparcia udzieli∏a Rada So-
∏ecka, mieszkaƒcy te˝ podpisali si´
pod projektem. M∏odzi za∏o˝yli Sto-

warzyszenie o nazwie „Trzecia fala”
i zacz´li zagospodarowywaç nowa
siedzib´. Do wspólnych dzia∏aƒ za-
prosili mieszkaƒców, aby i oni od ra-
zu uznali to miejsce za w∏asne. –
Pracownia powsta∏a przede wszyst-
kim po to, by urzeczywistniaç pomy-
s∏y – mówi Karolina. – Czekamy na
wszystkich którzy malujà, rzeêbià,
fotografujà, piszà, majà swoje hob-
by lub go w∏aÊnie poszukujà.
Wszystkich, którzy zechcieliby zre-
alizowaç swój projekt. Mo˝na do nas
pisaç na adres: info@trzeciafala.org.

Co teraz realizujà? – JesteÊmy w
trakcie warsztatów filmowych i fo-
tograficznych. nasza pr´˝na ekipa
przygotowuje w∏aÊnie film, którego
akcja rozgrywa si´ w Bia∏obrzegach
– opowiadajà Karolina i Dorota. –
Okolica sta∏a si´ dla nas przede
wszystkim inspiracjà do powstania
filmu. Nie mo˝emy zdradziç szcze-
gó∏ów, ale ju˝ teraz zapraszamy na
premier´, która b´dzie mia∏a miejsce
19 grudnia.

� BWilk

W miejscu, w którym kiedyÊ na Osiedlu
w Białobrzegach była kawiarnia Fala, a które od wielu
lat stało puste, pojawili si´ młodzi ludzie.
Z pomysłem na działanie, na odkrycie miejscowoÊci
na nowo dla siebie i innych.

TRZECIA fala
w Białobrzegach

RADOSNE Âwi´to NiepodległoÊci

Tak by∏o w SP w Bia∏obrzegach.
W Niepor´cie uczniowie wys∏ucha-
li koncertu kwartetu instrumentów
d´tych – „Droga do hymnu – nasza
to˝samoÊç”. W Gimnazjum ucznio-
wie przygotowali pe∏en zadumy
monta˝ s∏owno-muzyczny. W SP
w Izabelinie Êwi´towano podczas

wieczornicy, na która z∏o˝y∏y si´
teksty poetyckie dziewi´tnasto-
wiecznych poetów, utwory Frydery-
ka Chopina oraz pieÊni patriotyczne
i piosenki – motywy przewodnie
znanych filmów historycznych.
A wszystko w wykonaniu uczniów
szko∏y. W Józefowie jednego dnia

odby∏a si´ akademia, a nast´pnego
szko∏´ odwiedzili cz∏onkowie Grupy
Historycznej Zgrupowania „Rado-
s∏aw”, którzy opowiedzieli o wal-
kach ˝o∏nierzy Armii Krajowej
o wolnà i niepodleg∏à Polsk´.

� oprac. BWilk

UCZNIOWIE o niepodległoÊci

Âwi´to NiepodległoÊci obchodzone jest uroczyÊcie
we wszystkich szkołach. Organizowane sà
akademie, których program poetycki i muzyczny
przypomina burzliwe dzieje Polaków i ich walk´
o odzyskanie wolnego kraju. 

Poznawanie wozu opancerzonego Motocykl wojskowy z koszem budzi∏ zrozumia∏e zainteresowanie Wóz opancerzony by∏ oblegany

Wystawa wozów bojowych Atrakcyjna przeja˝d˝ka motocyklem wojskowym

UroczystoÊç w Gimnazjum

Wieczornica w SP w Izabelinie

Lekcja historii w Józefowie
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SZKOŁA Podstawowa w Izabelinie
laureatkà programu Zielony Certyfikat 

10 listopada podczas
ogólnopolskiej gali
Fundacji OÊrodka
Edukacji Ekologicznej
wr´czono „Zielone
Certyfikaty” - znaki
jakoÊci pracy placówki
oÊwiatowej,
przyznawane za
działania na rzecz
zrównowa˝onego
rozwoju.

U
roczystoÊç odby∏a si´ w Audy-
torium Stefana Dembego
w Bibliotece Narodowej

w Warszawie. Uhonorowano pla-
cówki, które ukoƒczy∏y X edycj´ pro-
gramu. WÊród dziesi´ciu z terenu ca-
∏ej Polski znalaz∏a si´ Szko∏a Podsta-
wowa im I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie. Em-
blemat „Zielonego Certyfikatu” ode-
brali: Pani Wanda Bi∏as, Dyrektor
Szko∏y, reprezentanci nauczycieli
– koordynatorów programu, rodzi-
ców, uczniów i absolwentów – reali-
zatorów przedsi´wzi´cia. Certyfika-
ty wr´czali Janusz Zaleski, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie
Ârodowiska oraz Katarzyna Góralska,
Mazowiecki Wicekurator OÊwiaty.
Âwiadkami tego wa˝nego wydarzenia
byli przedstawiciele instytucji wspie-
rajàcych szko∏´ w edukacji ekolo-

gicznej: Marek Stpiczyƒski, Zast´p-
ca Wójta Gminy Niepor´t, Jerzy Dy-
∏o, LeÊniczy NadleÊnictwa Drewnica
oraz edukatorzy: Artur Ostrowski
i Agnieszka Soko∏owska.

Prace nad realizacjà programu
trwa∏y dwa lata. Dzi´ki wspólnemu
zaanga˝owaniu ca∏ej lokalnej spo-
∏ecznoÊci powsta∏a Âcie˝ka dydak-
tyczna „D´bowe opowieÊci”. Obec-
nie sta∏a si´ ona cz´Êcià oferty edu-
kacyjnej Gminy Niepor´t.
Zwiedzajàcy mogà zapoznaç si´ z hi-
storià edukacji ekologicznej w naszej
szkole, relacjami pomi´dzy cz∏owie-
kiem a d´bem, budowà drzewa, jego
szkodnikami i sprzymierzeƒcami, za-
le˝noÊciami pokarmowymi oraz za-
gro˝eniami tkwiàcymi w Êrodowisku.
Przewodnikami po Êcie˝ce sà ucznio-
wie naszej szko∏y. Pe∏ne informacje
o naszym przedsi´wzi´ciu mo˝-

na uzyskaç, korzystajàc ze strony
www.deboweopowiesci.pl. 

Realizacja przedsi´wzi´cia zmieni-
∏a krajobraz kulturowy naszej okoli-
cy, który wzbogaci∏ si´ o pi´knie po-
∏o˝onà i cennà przyrodniczo Êcie˝k´.
Pos∏u˝y∏a równie˝ promocji edukacji
ekologicznej, w tym leÊnej. Las zo-
sta∏ przedstawiony jako wielopokole-
niowe wspólne przedsi´wzi´cie, êró-
d∏o wielu tradycji. Szko∏a sta∏a si´
centrum dzia∏aƒ na rzecz edukacji
ekologicznej. Nauczy∏a si´ pozyski-
waç na ten cel Êrodki z ró˝norodnych
êróde∏ i funkcjonowaç w sferze eko-
nomicznej. Zyska∏a wsparcie Nadle-
Ênictwa Drewnica jako sponsora i or-
ganizatora warsztatów przyrodni-
czych oraz rajdów pieszych.
Wy∏onione w konkursie logo przed-
si´wzi´cia – sympatyczna mrówka
wyszyta na zielonej chuÊcie – sta∏o

si´ elementem szkolnego stroju, za-
poczàtkowa∏o nowà tradycj´. Projek-
towanie Êcie˝ki zintegrowa∏o lokalne
Êrodowisko, zaanga˝owa∏o je w reali-
zacj´ zadaƒ szko∏y. Rozpowszechni-
∏o uprawianie turystyki. 

Posiadaniem certyfikatu jakoÊci,
potwierdzajàcego wysokà jakoÊç
dzia∏aƒ na rzecz zrównowa˝onego
rozwoju, mo˝e poszczyciç si´ jedy-
nie 91 placówek oÊwiatowych w Pol-
sce. ZnaleêliÊmy si´ w elitarnej
pierwszej setce. To cenne wyró˝nie-
nie zobowiàzuje. Prawo do pos∏ugi-
wania si´ znakiem jakoÊci przys∏ugu-
je jedynie przez dwa lata. Szko∏a uzy-
ska∏a „Zielony Certyfikat” I stopnia.
B´dzie stara∏a si´ o dalszy udzia∏
w programie i zdobycie znaku jako-
Êci II stopnia oraz tytu∏ Lidera „Zie-
lonego Certyfikatu”. 

� SP Izabelin

MALI ODKRYWCY W NIEPOR¢CIE

Od wrzeÊnia tego roku w Gminnym Przedszkolu
w Niepor´cie realizowany jest projekt unijny „MA-
¸Y ODKRYWCA W PRZEDSZKOLU”. Projektem ob-
j´te sà trzy grupy wiekowe; 3-latki, 4-latki i 5-
latki. 

Celem programu jest nauka czytania przez zabaw´ oraz
zafascynowanie dzieci czytaniem. Wszystkie zaj´cia sà
tak skonstruowane, aby dziecko mog∏o doÊwiadczyç
i prze˝yç treÊç tego, o czym uczy si´ czytaç. Oprócz
zabaw wyrazami i literami du˝à wag´ przywiàzuje si´
do ruchu, rozwijania spostrzegawczoÊci, myÊlenia i kre-
atywnoÊci oraz odkrywania swoich emocji. Wielkà
atrakcjà dla dzieci jest dzia∏anie przez eksperymen-
ty. Program „MA¸Y ODKRYWCA” realizowany jest
przy du˝ym udziale rodziców. Dlatego te˝ 27 paêdzier-
nika odby∏o si´ szkolenie dla rodziców przedstawia-
jàce najwa˝niejsze za∏o˝enia programu, a 4 listopa-
da w grupie „˚abki” (5-latki) odby∏y si´ zaj´cia otwar-
te. Ich tematem by∏a „Jaskinia”. Dzieci dowiedzia∏y
si´ co to jest pismo obrazkowe, mia∏y okazj´ spró-
bowaç swoich si∏ w przekazywaniu wiadomoÊci za po-
mocà symboli (malowanie palcami). Poszerzy∏y wie-
dz´ na temat jaskiƒ oraz ch´tnie wykona∏y doÊwiad-
czenie z wodà i solà – powstanie stalaktytów. Zaj´cia
urozmaicone by∏y zabawami ruchowymi i taƒcem. Je-
steÊmy przekonani, ˝e taka forma nauki przez zaba-
w´ zach´ci dzieci i rodziców do cz´stego si´gania
po ksià˝ki i wspólnych zabaw wyrazami. 

� Beata Brzostek

NIECH TAM LEJE, NIECH TAM WIEJE, 

JA SI¢ BAWI¢, JA SI¢ ÂMIEJ¢...

Pod takim has∏em dzieci z klasy,,0” wraz z ro-
dzicami bawi∏y si´ 6 listopada podczas zaj´ç
otwartych w Szkole Podstawowej im. I Batalionu
Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie. 

Spotkanie sk∏ada∏o si´ z czterech cz´Êci. W pierwszej
dzieci zaprezentowa∏y przedstawienie pt.,,Weso∏a je-
sieƒ”, którym wprowadzi∏y wszystkich uczestników za-
bawy w radosny nastrój, na przekór brzydkiej, desz-
czowej pogodzie panujàcej na zewnàtrz od tygodni.
Umiej´tnoÊci recytatorskie, wokalne, taneczne oraz ryt-
miczna gra na instrumentach perkusyjnych wzbudzi-
∏y podziw widzów – „..Przecie˝ oni sà w szkole do-
piero dwa miesiàce, a ju˝ tyle zdà˝yli si´ nauczyç”.
Kolejnym punktem programu by∏y gry i zabawy in-
tegracyjne, które pozwoli∏y wszystkim lepiej si´ po-
znaç i wyzwoli∏y du˝o pozytywnej energii. Organizu-
jàc szereg zabaw ruchowo – muzycznych, wychowaw-
ca zach´ca rodziców do aktywnego sp´dzania z dzieçmi
jesiennych i zimowych wieczorów. Zabawa jest prze-
cie˝ podstawowà formà aktywnoÊci dzieci w wieku
przedszkolnym, w trakcie której w przyjemny sposób
zdobywajà wiadomoÊci i çwiczà nowe umiej´tnoÊci.
Po weso∏ych plàsach przyszed∏ czas na bardzo lubia-
ne przez dzieci zaj´cie plastyczne – malowanie far-
bami. W asyÊcie rodziców malowa∏y t´cz´, wykorzy-
stujàc ró˝ne narz´dzia malarskie tj. p´dzle, wa∏ki, ka-
wa∏ki gàbki i w∏asne palce. Po skoƒczonej pracy,
szkolny korytarz wyglàda∏ jak jedna ogromna sied-
miobarwna t´cza. Po intensywnej zabawie i wyczer-
pujàcym akcie twórczym na uczestników zabawy czka∏
pocz´stunek -,,owocowe je˝yki”, które przygotowa∏y
dzieci na zaj´ciach kulinarnych. 
Pozowanie do rodzinnej fotografii zakoƒczy∏o spotka-
nie, a my ju˝ zapraszamy rodziców i dzieci na na-
st´pne zaj´cia otwarte w szkole.

� Katarzyna Za∏´ska

Autor nawiàza∏ wspania∏y kontakt
z uczniami. Najpierw wspólnie z ni-
mi zastanawia∏ si´ nad znaczeniem
niektórych zwiàzków frazeologicz-
nych i zach´ca∏ do przeczytania je-
go ksià˝ek „Co to znaczy” i „Co to
znaczy... po raz drugi”. Najbardziej
wszystkich rozÊmieszy∏o stwierdze-
nie Pana Grzegorza Kasdepke, ˝e
kiedy dzieci „dostajà ma∏piego rozu-
mu, to panie dostajà bia∏ej goràczki”.
S∏uchacze mieli te˝ za zadanie wy-
∏apywaç gafy jakie pope∏nia pisarz,
aby udowodniç, ˝e znajà zasady sa-
voir vivre’u. Tym sposobem zapo-
znali si´ z ksià˝kà „Bon czy ton”.
Autor zwierzy∏ si´ uczniom, ˝e nie
lubi∏ matematyki, ale kiedy w koƒ-
cu dostrzeg∏ jej uroki powsta∏a ksià˝-
ka „Do trzech odlicz”. Dowiedzieli-

Êmy si´ te˝, ˝e inspiracjà do napisa-
nia „Kacperiady” by∏ synek autora
Kacper i pisarz darzy t´ ksià˝k´ du-
˝ym sentymentem. Opowiada∏ te˝
o „Detektywie Pozytywce”, „Przyja-
cio∏ach”, „Kubie i Bubie” oraz czy-
ta∏ fragmenty swych ksià˝ek.

W czasiemini konferencji praso-
wej, spad∏a na niego lawina pytaƒ.
Odpowiada∏ na wszystkie, cz´sto hu-
morystycznie, czym rozbawia∏ m∏o-
dych s∏uchaczy. Wiemy np., jak
d∏ugo pisze si´ ksià˝k´, ̋ e cz´sto po-
mys∏y czerpie ze spotkaƒ autor-
skich, a Kuba i Buba to dzieci sàsia-
dów.

Pod koniec spotkania ka˝dy uczeƒ
dosta∏ pi´kny autograf, do wybranej
przez siebie ksià˝ki.

� A. Powa∏a

23 listopada do Szkoły Podstawowej w Józefowie przybył Grze-
gorz Kasdepke, autor 21 ksià˝ek dla dzieci i młodzie˝y, scenarzy-
sta i współautor programów telewizyjnych, laureat wielu wyró˝-
nieƒ i nagród za twórczoÊç literackà, m. in. Nagrody im. Korne-
la Makuszyƒskiego oraz Nagrody Edukacja XXI. 

SPOTKANIE
autorskie
z Grzegorzem
Kasdepke  

Wizyta w dawnej rezydencji bi-
skupów p∏ockich rozpocz´∏a si´
od wyk∏adu na temat dobrych manier
w ˝yciu domowym i towarzyskim,
zasad savoir vivre’u, sztuki jedzenia,
nakrywania i dekorowania sto∏u. 

Osoba prowadzàca spotkanie przy-
j´∏a uczniów i ich wychowawców
w przepi´knej Sali Koncertowej,
gdzie prezentowa∏a sztuçce i naczy-
nia do poszczególnych potraw oraz
napojów, a tak˝e opowiada∏a o tym,
jak rozwiàzywaç niespodziewane
sytuacje w trakcie jedzenia posi∏ku.
Po wys∏uchaniu prelekcji wszyscy
udali si´ do restauracji, gdzie pod-
czas spo˝ywania obiadu, sk∏adajàce-

go si´ z czterech daƒ, mogli zasto-
sowaç jak najwi´cej zasad omówio-
nych w trakcie wyk∏adu.

Po pysznym obiedzie, syci pierw-
szoklasiÊci wraz z opiekunami uda-
li si´ na krótki spacer. Podà˝yli naj-
d∏u˝szym w Europie rynkiem, majà-
cym d∏ugoÊç 400 m, wzd∏u˝ którego
usytuowane by∏y malownicze ka-
mieniczki miejskie. W centralnej
cz´Êci rynku mogli zobaczyç surowà
budowl´ gotyckà z elementami rene-
sansowymi – Wie˝´ Ratuszowà,
w której mieÊci si´ obecnie Muzeum
Regionalne. Ostatnim etapem wy-
cieczki by∏ najcenniejszy zabytek
Pu∏tuska – gotycko-renesansowa ko-
legiata Zwiastowania NajÊwi´tszej
Marii Panny. Zachwyci∏a wszystkich
niepowtarzalnym wystrojem wn´-
trza, wspania∏ym kolebkowym skle-
pieniem i bogatymi zdobieniami.

To by∏a naprawd´ wyjàtkowa lek-
cja. Uczniowie zdobyli wiedz´ nie-
zb´dnà do kulturalnego zachowania
si´ przy stole nie tylko w domu, ale
i w lokalu. � Iwona i Piotr Kutra

17 listopada uczniowie klas pierwszych Gimnazjum, pod opiekà
swoich wychowawców, udali si´ do uroczego miasta, poło˝one-
go nad bł´kitnà Narwià Pułtuska. Tam, w murach XV-wiecznego
Zamku, w którym mieÊci si´ Dom Polonii, uczestniczyli w nieco-
dziennej lekcji – „ABC dobrego wychowania”.

LEKCJA savoir vivre’u w Pułtusku

Zielony certyfikat odbierajà przedstawiciele Szko∏y Podstawowej w Izabelinie



6

W Y D A R Z E N I A  S P O R T O W E

GMINNY turniej tenisa stołowego

DWA ognie w Józefowie

W zawodach wzi´∏y udzia∏ reprezen-
tacje klas I – III oraz IV – VI ze
Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa
Tokaja w Niepor´cie, Szko∏y Podsta-
wowej im. Wojska Polskiego w Bia-
∏obrzegach, Szko∏y Podstawowej
w Józefowie, Szko∏y Podstawowej
im. I Batalionu Saperów KoÊciusz-
kowskich w Izabelinie i Zespo∏u
Szkolno – Przedszkolnego w Wólce
Radzymiƒskiej – po dwie osoby
z ka˝dej klasy, w podziale na dziew-
cz´ta i ch∏opców.
Ostateczna klasyfikacja zawodów
wyglàda nast´pujàco:
I miejsce SP Bia∏obrzegi
II miejsce SP Niepor´t
III miejsce SP Józefów
IV miejsce SP Izabelin
V miejsce SP Wólka Radzymiƒska.

Nagrody – puchary, sprz´t sporto-
wy i wiele innym upominków za-
wodnikom oraz szko∏om – wr´czyli
Zast´pca Wójta Marek Stpiczyƒski
oraz dyrektor Szko∏y Podstawowej

Turniej rozegrano systemem „ka˝dy
z ka˝dym”. Startujàcym dopisywa∏a
sportowa forma w zwiàzku z czym
walka by∏a bardzo wyrównana.
O koƒcowej klasyfikacji decydowa-
∏y „ma∏e punkty” – czyli liczba „˝yç”
jakie zosta∏y po wygranym meczu
oraz du˝o szcz´Êcia.
W wyniku zaci´tej walki klasyfika-
cja medalowa przedstawia si´ nast´-
pujàco:
1 miejsce – reprezentacja Szko∏y
Podstawowej w Bia∏obrzegach,
2 miejsce – reprezentacja Szko∏y Pod-
stawowej w Wólce Radzymiƒskiej,
3 miejsce – reprezentacja Szko∏y
Podstawowej w Niepor´cie,

4 miejsce – reprezentacja Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie,
5 miejsce – reprezentacja Szko∏y
Podstawowej w Józefowie.
Uwieƒczeniem sportowych zmagaƒ
by∏o wr´czenie pucharów ufundowa-
nych przez Wójta Gminy wszystkim
startujàcym dru˝ynom. Wr´czy∏a je
dyrektor Szko∏y Podstawowej w Jó-
zefowie Agnieszka Powa∏a.
Dzi´kujemy bardzo dru˝ynom
za udzia∏ w zawodach, nauczycielom
za pomoc w organizacji i ju˝
w czerwcu zapraszamy na kolejny
turniej.

� Aneta Pàtek

Agnieszka Powa∏a. Ka˝dy z uczest-
ników opuszcza∏ równie˝ sal´ zawo-
dów ze s∏odkim upominkiem w r´-
ku. Jednak najwa˝niejszà sprawà jest
wspólna rywalizacja i dobra zabawa
oraz aktywnie sp´dzony czas. 

Podczas tegorocznego turnieju go-
ÊciliÊmy uczniów i trenerów
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Bielany ze szko∏y nr 273, którzy po-
mogli nam w zorganizowaniu zawo-
dów, prezentowali ciekawe filmy,
a tak˝e mogliÊmy obejrzeç gr´ poka-
zowà w wykonaniu zaproszonych
goÊci. 

JesteÊmy przekonani, ̋ e dla licznie
zgromadzonej publicznoÊci pokaz
gry na tak wysokim poziomie by∏
du˝à motywacjà do dalszych trenin-
gów.

Szczególne podzi´kowania za
wk∏ad w organizacj´ zawodów kieru-
jemy do Pani Janiny Langiewicz
z UKS Bielany oraz nauczycieli i wy-
chowawców, którzy poÊwi´cajà swój

czas i serce na przygotowanie
uczniów do zawodów.

Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my sportowej postawy i zapraszamy
do uczestnictwa w kolejnych zawo-
dach.

Sk∏ad zwyci´skiej reprezentacji
SP w Bia∏obrzegach, której trene-
rem jest Roman Madej:
klasy I-III: Burzyƒska Aleksandra,
Dukaczewska Ewa, Sitarz Jakub,
Lis Grzegorz, Grzybek Klaudia, KuÊ-
kowska Liwia, Podstawka Adam,
Na∏´cz Bartosz, Kowalczyk Anna,
Marzec Julia, Flàk Micha∏, Burza
Dominik;
klasy IV-VI: Kordek Katarzyna, Na-
∏´cz Natalia, Dukaczewski Micha∏,
Podstawka Krystian, Rasiƒska Alek-
sandra, Wardak Wiktoria, Formicki
Piotr, Kotowski Tom, Czarnecka
Aleksandra, Królikowska Aleksan-
dra, Burzyƒski Marcin, Leoniak Bar-
t∏omiej. 

� Aneta Pàtek

W dniu 29 paêdziernika podczas sesji Rady
Powiatu, zostały wr´czone nagrody oraz
wyró˝nienia za rywalizacj´ mi´dzyszkolnà szkół
z terenu powiatu legionowskiego w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej
w sezonie 2008/2009. 

MAZOWIECKIE Igrzyska Młodzie˝y Szkolnej
rozstrzygni´te

W uroczystoÊci uczestniczyli
przedstawiciele gmin oraz Êrodowisk
sportowych z terenu powiatu. Gmi-
n´ Niepor´t reprezentowa∏ Wójt S∏a-
womir Maciej Mazur.

Nagrody wr´cza∏ Starosta Legio-
nowski Jan Grabiec w towarzystwie
Wiceprzewodniczàcej Rady Powia-
tu Pani Ireny Kopaƒskiej – Araszkie-
wicz.

W podsumowaniu rywalizacji
szkó∏ podstawowych na III miejscu
uplasowa∏a si´ Szko∏a Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Bia∏obrze-
gach, a wÊród gimnazjów I miejsce
wywalczy∏o Gimnazjum im. Bohate-
rów Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w Stanis∏awowie Pierwszym. Czo∏o-
we szko∏y wyró˝nione zosta∏y pu-

charami, dyplomami i nagrodami
pieni´˝nymi na zakup sprz´tu spor-
towego. Nagrody odebra∏y Panie
Dyrektor: Agata ¸ukasiuk i Barbara
Skrzypkiewicz.

Na uwag´ zas∏uguje wk∏ad na-
uczycieli propagujàcych i krzewià-
cych wychowanie fizyczne wÊród
dzieci i m∏odzie˝y. Srebrne odznaki
Ministra Sportu „Za zas∏ugi dla
Sportu” odebrali: Roman Madej
– nauczyciel wf w Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym i w SP
w Bia∏obrzegach oraz Ryszard Pilec-
ki – Wiceprzewodniczàcy Powiato-
wego Szkolnego Zwiàzku Sportowe-
go, za dzia∏alnoÊç i organizacj´ za-
wodów sportowych w powiecie
legionowskim. Ponadto wyró˝nienia

z ràk Starosty otrzymali: Roman Ma-
dej, Ryszard Pilecki i Bronis∏aw Or-
likowski – nauczyciel wf w Gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierwszym.

Podzi´kowania za pomoc w orga-

nizacji biegów prze∏ajowych odebra∏
w imieniu pp∏k. Jaros∏awa Zduna,
Dowódcy 9 Batalionu ¸àcznoÊci
w Bia∏obrzegach – por. Artur Szach-
nowski.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym i ˝yczymy si∏ oraz
zapa∏u w propagowaniu sportu
i zdrowej rywalizacji.

� M. Rajska

5 listopada odbyły si´ Gminne Zawody w Tenisie Stołowym w kategorii szkół podstawowych.
Uczniowie walczyli o puchar Wójta Gminy Niepor´t. Organizatorami zawodów byli Urzàd Gminy
Niepor´t oraz Szkoła Podstawowa w Józefowie.

Zgodnie z gminnym kalendarzem imprez sportowo-
rekreacyjnych w 2009 r., 27 paêdziernika w Szkole
Podstawowej w Józefowie odbyły si´ Gminne Zawody o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t klas IV – VI szkół podstawowych
w „Dwa ognie”. Organizatorem zawodów był Urzàd Gminy
i Szkoła Podstawowa w Józefowie.

ZAPROSZENIE

Reprezentacja klas IV-VI z trenerem Romanem Madejem Reprezentacja klas I-III i trener R. Madej

GMINNY OÂRODEK KULTURY

ZAPRASZA NA PRZEDSTAWIENIE PT.

ORAZ SPOTKANIE Z

MIKO¸AJEM
W GMINNYM OÂRODKU KULTURY
NIEPOR¢T, UL. DWORCOWA 9A

12 GRUDNIA 2009 R., O GODZ. 11.00

„ÂWIÑTECZNY

ZAWIJANIEC”

AUTOKAR: Beniaminów 10.00
Zegrze (Plac) 10.15
Stanis∏awów Drugi 10.25
Kàty W´gierskie 10.35
Rembelszczyzna 10.40
Aleksandrów 10.45
Stanis∏awów Pierwszy (KoÊció∏) 10.50
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U
rzàd Gminy Niepor´t informu-
je uczestników selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych tzw.

„segregacji u êród∏a”, ˝e z powodu
przypadajàcych na dzieƒ 25 grud-
nia 2009r. (ostatni piàtek miesiàca grud-
nia) Âwiàt Bo˝ego Narodzenia nastàpi-
∏a zmiana terminu odbioru worków
z segregowanymi odpadami komunal-
nymi (poni˝ej):
23 grudnia 2009r. (ÂRODA)
– ZMIANA TERMINU – wystawia-
jà worki uczestnicy selektywnej zbiór-
ki z so∏ectw wyznaczonych na ka˝dy
ostatni piatek miesiàca czyli – Niepo-
r´t – os. G∏ogi/os. D´bina, Niepor´t,
Zegrze Po∏udniowe, Wólka Radzy-
miƒska, Beniaminów, Rynia, Bia∏o-
brzegi, Wola Aleksandra, Stanis∏a-
wów Drugi.
31 grudnia 2009r. (CZWARTEK)
– TERMIN BEZ ZMIAN – wystawia-
jà worki uczestnicy selektywnej zbiór-
ki z so∏ectw wyznaczonych na ka˝dy
ostatni czwartek miesiàca czyli – Józe-
fów, Micha∏ów-Grabina, Kàty W´-
gierskie, Rembelszczyzna, Stanis∏a-
wów Pierwszy, Aleksandrów, Izabe-
lin.

Terminy odbioru worków z segrego-
wanymi odpadami komunalnymi
na kolejne miesiàce pozostajà bez
zmian, czyli odbiór worków odbywaç
si´ b´dzie w ostatni czwartek i piàtek
ka˝dego miesiàca.

Ponadto przypominamy mieszkaƒ-
com Gminy Niepor´t o wywiàzywa-
niu si´ z obowiàzków wynikajàcych
z przepisów prawa ustawowego oraz
przepisów prawa miejscowego, czyli:
a) wyposa˝aniu nieruchomoÊci w urzà-

dzenia s∏u˝àce do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywaniu

ZMIANA terminu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w  grudniu 2009r.

AKCJA
utylizacji
azbestu

DZIKI – prosz´
nie dokarmiaç! 
...czyli
o kontaktach
z przyrodàW ramach realizowanej od 2006 ro-

ku akcji usuwania azbestu z terenu
gminy Niepor´t oraz w zwiàzku
z przyj´tym „Programem usuwania
azbestu i wyrobów zawierajàcych
azbest dla Gminy Niepor´t na la-
ta 2008-2032”, w listopadzie 2009
roku firma Przedsi´biorstwo Bu-
downictwa Làdowego MJ Sp. z o. o.
odebra∏a kolejne p∏yty eternitowe
z pokryç dachowych, zgromadzone
na prywatnych posesjach. 

Dzia∏ania majà na celu zabezpie-
czenie odpadów, przewiezienie ich
na sk∏adowiska odpadów niebez-
piecznych oraz utylizacj´. Do po-
wy˝szej akcji zakwalifikowano ko-
lejne posesje z „Listy osób zg∏asza-
jàcych azbest do odbioru z posesji”.
Nast´pne posesje b´dà realizowane
w przysz∏ym roku zgodnie z kolej-
noÊcià zg∏oszeƒ. Akcja jest zrealizo-
wana w ca∏oÊci ze Êrodków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Gmina
Niepor´t stara si´ o dotacj´ na 2010
rok z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Wytyczne dotyczàce u˝ytkowa-
nia, usuwania azbestu i wyrobów
azbestowych okreÊla obowiàzujàce
w Polsce prawo, zgodnie z którym
koszty zabezpieczenia i w dalszej
kolejnoÊci usuwania wyrobów za-
wierajàcych azbest cià˝à na w∏aÊci-
cielu nieruchomoÊci, na terenie któ-
rej si´ znajdujà. W∏aÊciciel, zarzàd-
ca lub u˝ytkownik miejsc, w których
by∏ lub jest wykorzystywany azbest
lub wyroby zawierajàce azbest, prze-
sy∏a do organu administracji lokalnej
(prezydenta miasta, wójta, burmi-
strza, wojewody) inwentaryzacj´ za-
stosowanych wyrobów azbestowych
i corocznie jà aktualizuje w terminie
do 31 stycznia ka˝dego roku. 

� Dzia∏ Ochrony Ârodowiska 
i Rolnictwa

Mimo, ˝e dziki pojawiajà si´
przy ulicach przez cały rok, to
właÊnie jesienià mo˝na je spo-
tkaç najcz´Êciej, przede wszyst-
kim na terenach osiedli, sàsia-
dujàcych z lasami. Przychodzà,
bo wiedzà, ˝e znajdà pokarm,
którym mieszkaƒcy cz´stujà
dzikich goÊci.

Aby zminimalizowaç ryzyko niechcia-
nych wizyt, nie nale˝y dzików dokar-
miaç i przyzwyczajaç do darmowego
posi∏ku. Zach´cone przez cz∏owieka,
zacznà pojawiaç si´ w coraz wi´kszej
liczbie w najbli˝szym naszym otocze-
niu. M∏ode pokolenie dzików przy-
zwyczajone do dokarmiania b´dzie
stale wracaç w te miejsca. Wizyty, któ-
re poczàtkowo wydawa∏y nam si´
sympatyczne i interesujàce, wkrótce
mogà staç si´ dla nas ucià˝liwe.

W przypadku spotkania z dzikami
nale˝y spokojnie si´ oddaliç. Nie
wolno ich dra˝niç ani p∏oszyç. Zaka-
zane jest rzucanie kamieniami
w zwierz´ta czy próba ich odstrasza-
nia. Efekt mo˝e byç tylko taki, ̋ e spo-
kojny do tej pory dzik stanie si´ agre-
sywny, szczególnie gdy sà m∏ode war-
chlaki. Nale˝y zamykaç pojemniki
na Êmieci i pilnowaç zwierzàt domo-
wych. Psy trzeba wyprowadzaç
na smyczy, zw∏aszcza w lesie. Nie
wolno pozostawiaç bez opieki dzieci
w pobli˝u lasu, a szczególnie
po zmroku, zachowaç ostro˝noÊç pod-
czas prowadzenia samochodu na tra-
sach graniczàcych z terenami leÊnymi. 

Mieszkaƒców Gminy Niepor´t, któ-
rzy majà problemy z butowaniem dzi-

ków, prosimy o kontakt telefoniczny
z koordynatorem ds. ∏owiectwa i go-
spodarki leÊnej: tel. (0-22) 764 – 01
– 24, tel. kom. 0 – 507 – 130 – 915
lub zg∏oszenie zaistnia∏ego problemu
osobiÊcie w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Legionowie, I pi´tro
pok. 124, w ka˝dà Êrod´ w godz. 9.00
– 13.00. Jest to osoba specjalnie po-
wo∏ana, aby rozwiàzywaç tego typu
problemy z pomocà innych s∏u˝b.

Nie zapominajmy – ograniczajàc
dokarmianie dzikich zwierzàt przy-
czyniamy si´ do poprawy bezpie-
czeƒstwa swoich bliskich oraz w∏a-
snego. 

� Dzia∏ Ochrony Ârodowiska 
i Rolnictwa

tych urzàdzeƒ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzàdkowym i tech-
nicznym,

b) zbieraniu powsta∏ych na terenie nie-
ruchomoÊci odpadów komunalnych
w sposób zgodny z wymaganiami
okreÊlonymi w regulaminie (z treÊcià
Regulaminu utrzymania porzàdku
i czystoÊci w Gminie Niepor´t mo˝-
na si´ zapoznaç na stronie interneto-
wej www.nieporet.pl w Bip lub za-
k∏adce Ekologia),

c) podpisywaniu umów na wywóz od-
padów komunalnych z dowolnie
wybranà firmà, posiadajàcà zezwo-
lenie na odbiór odpadów komunal-
nych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
na terenie Gminy Niepor´t oraz ich
realizacji (wykaz ww. firm znajduje
si´ na stronie internetowej www.nie-
poret.pl w zak∏adce Ekologia)

PAMI¢TAJMY! – ˝e kto nie wyko-
nuje powy˝szych obowiàzków podle-
ga karze grzywny – post´powanie
w sprawach, o których mowa wy˝ej, to-
czy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykroczenia.

Mieszkaƒców gminy (tylko z gospo-
darstw domowych – od podmiotów go-
spodarczych z terenu Gminy Niepor´t,
odpady surowcowe odbierane sà we-
d∏ug indywidualnych ustaleƒ zawartych
pomi´dzy ww. podmiotami gospodar-
czymi, a firmà AG-Complex lub do-
wolnie wybranà firmà zajmujàcà si´
odbiorem odpadów komunalnych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci), którzy
wywiàzujà si´ z ww. obowiàzków,
czyli posiadajà podpisanà umow´
na wywóz odpadów komunalnych
(tzw. mieszanych) z dowolnie wybra-
nà firmà oraz jà realizujà – zaprasza-
my do uczestnictwa w bezp∏atnym

systemie selektywnej zbiórki odpa-
dów tzw. „segregacji u êród∏a”.

Aby zapisaç si´ do ww. systemu na-
le˝y wziàç ze sobà podpisanà umow´
na wywóz odpadów komunalnych (tzw.
mieszanych) z dowolnie wybranà firmà
oraz ostatni rachunek za realizacj´ ww.
umowy, przyjÊç do Urz´du Gminy
Niepor´t (pok. 30, II pi´tro
– tel. 767 04 47) i podpisaç deklaracj´.

Wi´cej informacji na powy˝szy temat
mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Nie-
por´t (pok. 30, II pi´tro – tel. 767 04 47)
lub na stronie internetowej www.niepo-
ret.pl w zak∏adce Ekologia.

5.XII.2009R. – zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych
w Aleksandrowie
i w cz´Êci Niepor´tu
Przypominamy mieszkaƒcom gminy
Niepor´t o zbli˝ajàcym si´ kolejnym
terminie zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych, czyli odpadów, które ze
wzgl´du na du˝e rozmiary i/lub wag´
nie mieszczà si´ do przydomowego po-
jemnika na pozosta∏e Êmiecie – sà to
wszelkiego rodzaju meble np. sto∏y,
szafy, komody, rega∏y wraz z zamon-
towanymi szybami, krzes∏a, sofy, fote-
le itp. oraz dywany, wózki dzieci´ce,
materace, pierzyny, rowery, zabawki
du˝ych rozmiarów itp. – prowadzonej
przez Urzàd Gminy Niepor´t, tym ra-
zem w Aleksandrowie i w cz´Êci Nie-
por´tu (cz´Êç po wschodniej stronie
Kana∏u ̊ eraƒskiego tj. ulica Nowolipie,
kpt. Pogonowskiego, Ma∏o∏´cka, Zwy-
ci´stwa, P´czkowskiego, Wojska Pol-

skiego od mostu do Pilawy itd. oraz
Osiedle G∏ogi i D´bina, )
• 5 grudnia 2009 r. (SOBOTA)

w godz. 8.00 – 12.00 – mieszkaƒcy
gminy Niepor´t z gospodarstw domo-
wych mogà dostarczaç wskazane wy˝ej
odpady do kontenerów ustawionych w: 

– Aleksandrowie – przy ul. Królewskiej
ko∏o So∏tysa.

– Niepor´cie – na terenie Punktu Odbio-
ru Odpadów Segregowanych przy uli-
cy Ma∏o∏´ckiej, – na terenie nieutwar-
dzonego parkingu w centrum Osiedla
G∏ogi przy ulicy Sienkiewicza.

Nast´pne so∏ectwa w kolejnych termi-
nach.
DO KONTENERÓW NA ODPADY
WIELKOGABARYTOWE ZABRO-
NIONE JEST WRZUCANIE!!!
• zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elek-

tronicznego (np. AGD czy RTV), wor-

ków z odpadami segregowanymi, wor-
ków z odpadami komunalnymi zmie-
szanymi, opon, cz´Êci samochodo-
wych, akumulatorów, odpadów pore-
montowych, Êwietlówek, ˝arówek,
baterii, odpadów zielonych itp.!!! – one
podlegajà oddzielnym zbiórkom. 

Dok∏adne informacje oraz harmono-
gram zbiórek dost´pne sà na stronie in-
ternetowej www.nieporet.pl – na g∏ów-
nej stronie oraz w zak∏adce Ekologia, jak
równie˝ w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
pok. 30 (II pi´tro), nr. tel.
(022) 767 04 47
Informacje o lokalizacji kontenerów
w danych so∏ectwach zostanà podane
na dzieƒ przed zbiórkà – na stronie in-
ternetowej www.nieporet.pl oraz
na tablicach og∏oszeƒ danego so∏ectwa
itp.

� Renata Szkolniak

Locha z ma∏ymi
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NIEPOR¢CKI epizod
Powstania
Listopadowego

Poczàtek powstania
listopadowego to
spisek podchorà˝ych,
którym zamach
na ksi´cia
Konstantego nie
powiódł si´. Miało to
miejsce w nocy
z 29 na 30 listopada
1830 r. Polski
sejm 25 stycznia
1831 r. zdetronizował
Mikołaja,
samozwaƒczego króla
polskiego. I tak
powstanie stało si´
wojnà polsko-
rosyjskà. 

W
ojska carskie przekraczajà
granic´ Królestwa Pol-
skiego 5 lutego. Pierwsze

starcia z oddzia∏ami polskimi
pod dowództwem genera∏a Józefa
Ch∏opickiego nie przynios∏y sukce-
su armii rosyjskiej, dowodzonej
przez feldmarsza∏ka Iwana Dybi-
cza. W tej sytuacji postanowi∏ on
ruszyç na Warszaw´. Dla zapew-
nienia sobie powodzenia skierowa∏
korpus ksi´cia Iwana Szachow-
skiego na Warszaw´ od strony Se-
rocka, w sile oko∏o 17 tysi´cy ˝o∏-
nierzy. 23 lutego jego wojska zaj´-
∏y Niepor´t i po drodze w kierunku
Bia∏o∏´ki przesz∏y przez Kàty Gro-
dziskie i zaj´∏y pozycje w rejonie
Grabiny i Brzezin. Bitwa trwajàca
dwa dni, 24 i 25 lutego przynios∏a
Polakom sukces dajàc w ten sposób
czas na przygotowania do obrony
Warszawy1.

W tym wojennym czasie toczy∏o
si´ tak˝e codzienne ˝ycie „cywil-
ne”. W wydawanym przez w∏adze
województwa mazowieckiego
w dodatku trzecim do 24 dziennika
Urz´dowego z 16 maja 1831 r. uka-
za∏ si´ List Goƒczy, w którym czy-
tamy: „Sàd SprawiedliwoÊci Kry-
minalney Woiewództw Mazowiec-
kiego i Kaliskiego. Wzywa
wszelkie W∏adze tak Cywilne iako
i Woyskowe nad bezpieczeƒstwem
publicznem czuwajàce, aby na Jó-
zefa P. (w liÊcie podane jest ca∏e na-
zwisko) z wi´zienia G∏ównego In-
kwizycyjnego zbieg∏ego, baczne
oko dawa∏y, a wrazie ui´cia tego˝
pod Êcis∏à stra˝à do Sàdu tuteysze-
go odstawiç raczy∏y. Rysopis iego
jest nast´pujàcy: Józef P. lat 21 li-
czàcy, katolik twarzy okràg∏ey,
oczu piwnych, w∏osów czarnych,
wzrostu Êredniego, urodzony z wsi
Niepor´t Obwodzie Warszawskim,
Województwie Mazowieckiem,
za zbrodnià kradzie˝y na 2 lat ci´˝-
kiego wi´zienia ukarany; mia∏
na sobie ubiór aresztancki. W war-
szawie dnia 5 Maia 1831r. RoÊci-
szewski.”

Podobnie jak Insurekcja Ko-
Êciuszkowska, przetoczy∏a si´ przez
Niepor´t i okolice wojna polsko -
rosyjska 1830 – 1831. Leon Drew-

nicki, uczestnik powstania napisa∏
„Pami´tnik Leona Drewnowskiego,
majora, by∏ego dowódcy pospolite-
go ruszenia powiatu warszawskie-
go w wojnie przeciwko Moska-
lom 1831r.” Pami´tnik ten zosta∏
opracowany przez Józefa Dutkiewi-
cza i wydany w roku 1971 pod ty-

tu∏em „Za moich czasów”.Autor
by∏ wówczas dowódcà stra˝y bez-
pieczeƒstwa prawego brzegu Wis∏y
powiatu warszawskiego. Pami´tni-
karz ch´tnie odnotowuje przejawy
patriotyzmu i odwagi prostych lu-
dzi, ch∏opów bioràcych udzia∏
w oddzia∏ach pospolitego ruszenia.

WÊród relacji znajduje si´ opis wy-
czynu „gajowego Kawki z Niepo-
r´tu”. Jest to „Opowiadanie Kawki
jak okpi∏ dragonów pod Grodzi-
skiem.” W opowiadaniu czytamy,
jak to Kawka sam uprowadzi∏ 98
koni dragonom carskim. Za ten
czyn „Jenera∏ Andrychiewicz1 da∏

Kawce 100 z∏otych papierkami wy-
nagrodzenia (…) Dzia∏o si´ to
na kilka dni przed Wielkanocà.”

Dowiadujemy si´ z tego opowia-
dania równie˝, ˝e: „Kawka gajowy
mieszka∏ na wyspie mi´dzy górami
w lesie niepor´ckim. Chcàc
do Kawki cha∏upy dostaç si´, trze-
ba k∏aÊç deski, z k´py na k´p´ p∏y-
wajàcà”.

W innym fragmencie pami´tnika
czytamy, ˝e Kawka 31 marca 1831
roku zosta∏ ranny w r´k´ w bitwie
praskiej w okolicy Zàbek. Autor
wspomina tak˝e, i˝ Kawka by∏
u niego jakby p∏atnikiem, gdy
w Modlinie na odejÊcie jego od-
dzia∏u na wschód wyp∏acono ˝o∏d
– „Przez ca∏à wojn´ dosta∏em
pierwszy raz i ostatni”.

Drewnicki wspomina równie˝
„setnika Niepor´ta, P∏acheckiego.”
Opisujàc bitw´ z kozakami
przy przeprawie przez Bug w oko-
licy Czarnowa podaje: „P∏achecki
komenderowa∏ widetami nad wo-
dà”. Autor, poza szczegó∏owym
opisem, jak to Kawka uprowadzi∏
kozakom konie, sporadycznie
wspomina obu mieszkaƒców Nie-
por´tu. Przy czym przy P∏acheckim
brak jednoznacznego stwierdzenia,
˝e pochodzi∏ on z tej wsi. Szkoda
te˝, ̋ e przy nazwiskach brak imion.

A oto fragmenty opowiadania
Kawki, jak okpi∏ dragonów
pod Grodziskiem: „Naprzód dzi´-
kujàc panu za pozwolenia, ˝em by∏
w domu. ˚on´ i dzieci znalaz∏em
zdrowymi. Panu Bogu dzi´kuj´, ˝e
majà co jeÊç i jeszcze im na d∏ugo
wystarczy. Moskale do mojej cha-
∏upiny si´ nie dostanà, bo jak pan
wie, ̋ e mieszkam mi´dzy bagnami.
(Kawka gajowy mieszka∏ na wy-
spie.(...) Te trz´sawiska nigdy nie
zamarzajà, ryb jest tam du˝o. Bobry
tak˝e znajdujà si´, a kaczek dzikich
stada. Kawka i ˝ona jego kaczki ∏a-
pali na sid∏a, sami je jedli i sprze-
dawali, i ryby tak˝e.). Na odchod-
nym uÊciska∏em ˝on´ i dzieci i ich
po˝egna∏em, i po znajomych k´-
pach przeprawi∏em si´ do boru.
A idàc borem myÊla∏em, ˝eby
do Pragi nie powróciç pró˝-
no. I gdym z boru wyszed∏, zoba-
czy∏em pod Grodziskiem, na ∏àkach
palàcy si´ ogieƒ. Ja szed∏em do te-
go ognia i zobaczy∏em, ˝e to Mo-
skale.(...) Ja prosi∏em, ˝eby mi po-
zwolili przy ogniu rozgrzaç si´. Oni
powiedzieli »Siadaj, siadaj, grejsia«
(…) Od ognia poszed∏em ty∏em
do koni. Na ∏àce by∏y ko∏ki powbi-
jane i postronki do ko∏ków poprzy-
wiàzywane. Ja doszed∏em do ostat-
niego konia i jego odwiàza∏em
i drugiego. Przyrznà∏em no˝em po-
stronek i na pierwszego wlaz∏em,
a Moskale le˝à przy ogniu i nic nie
wiedzà. Ja z miejsca galopem ru-
szy∏em, drugi koƒ ruszy∏ za mnà
i wszystkie konie, powyrywawszy
ko∏ki i porwawszy postronki, ruszy-
∏y za mnà. Moskale krzyczeli na ko-
nie »Pru, pru, pru«, ale ju˝ by∏o
za póêno, bo konie poodrywa∏y. Ja
wyleciawszy na drog´ brudziƒskà,
lecia∏em do Pragi, konie za mnà.
Moskale pieszo biegli za koƒmi, ale
galopujàcych koni ˝aden cz∏owiek
nie dop´dzi. Moskale wrócili
do ognia grzaç si´, a ja konie przy-
prowadzi∏ i tak si´ skoƒczy∏o, ̋ e te-
raz mamy 98 koni wi´cej”.

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

1 èród∏o: Krzysztof Madej, Puls
Warszawy,  grudzieƒ 1997

Detronizacja cara Miko∏aja I 25 stycznia 1831

Genera∏owie Ch∏opicki i Skrzyniecki na czele wojsk polskich, obraz Januarego Suchodolskiego


