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w skrócie
ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w kwietniu 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 5 kwietnia 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 12 kwietnia 2011 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
• 19 kwietnia 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E.Staniszewska;
• 26 kwietnia 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
Spotkania Komisji w kwietniu 2011 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 12 i 26 kwietnia 2011 r. od godz. 16.00

Usprawniamy
dojazd do Warszawy

I WIOSENNY TURNIEJ W PI¸CE SIATKOWEJ DZIEWCZÑT
W dniach 2-3.04.2011 roku w Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym odb´dzie si´ I Wiosenny Turniej w Pi∏ce Siatkowej
Dziewczàt o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym oraz Prezesa UKS „D´bina. Udzia∏ wezmà zespo∏y: MKS Iskra Legionowo, MOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, Gimnazjum w Lesznie, UKS D´bina I Niepor´t, UKS D´bina II Niepor´t.

Kontynuujàc temat komunikacji lokalnej przypominamy, ˝e na terenie gminy Niepor´t
funkcjonuje linia N-SKM, która została uruchomiona pod koniec 2010 roku. Usprawnia dojazd
mieszkaƒców gminy Niepor´t do szkół i zakładów pracy w Warszawie.

inia N-SKM kursuje na nast´pujàcej trasie: Wólka Radzymiƒska (p´tla Dàbkowizna) -Niepor´t (ul. Nowolipie i ul. Ma∏o∏´cka) -- Izabelin (ul. Ma∏o∏´cka
i ul. Szkolna) -- Stanis∏awów Pierwszy (ul. Izabeliƒska, ul. Koncertowa,
ul. Przysz∏oÊç, ul. Stru˝aƒska) -Rembelszczyzna (ul. Stru˝aƒska) -Kàty W´gierskie (ul. Stru˝aƒska,
ul. KoÊcielna i ul. Akacjowa) -- Wola Aleksandra (ul. Wolska) -- Stani-
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s∏awów Drugi (ul. Wolska) -- Legionowo (ul. Warszawska) z p´tlà koƒcowà na osiedlu Piaski przy stacji
kolejowej PKP.
Po∏àczenie usprawnia dojazd z terenu gminy Niepor´t do PKP Legionowo, gdzie mo˝na przesiàÊç si´
do pociàgów SKM czy KM.
Na przystankach w Rembelszczyênie
skorzystaç mo˝na z przesiadki do autobusów linii 705, 735 i 736, którymi mo˝na dojechaç zarówno do Nie-

KOLEJNY ETAP BUDOWY
pływalni

www.nieporet.pl

•

str.

por´tu, Bia∏obrzegów, Ryni czy Zegrza P∏d. np.: nad Zalew Zegrzyƒski,
jak równie˝ dojechaç do Starostwa
Powiatowego w Legionowie czy innych instytucji w mieÊcie.
W najbli˝szym czasie wprowadzone zostanà korekty w rozk∏adach jazdy linii N-SKM. Podyktowane sà
koniecznoÊcià dostosowania jej kursów do pozosta∏ych linii autobusowych, aby pasa˝erowie mogli skorzystaç z dogodnych przesiadek.
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

GMINAZJUM
zaprasza
•

Zwiàzane sà ze zmianami, które
wprowadzajà zarówno SKM i Koleje Mazowieckie, jak równie˝ ZTM
w Warszawie dla linii 705, 735
i 736.
O wprowadzanych zmianach b´dziemy informowaç w WieÊciach
Niepor´ckich oraz na stronie
www.nieporet.pl.
Ë K.Anio∏kowski
Dzia∏ Zarzàdu Dróg
i Gospodarki Komunalnej

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

Ostatniego dnia
karnawału Wójt Gminy
Sławomir Maciej Mazur
spotkał si´
z przedsi´biorcami
z terenu gminy
Niepor´t, aby
podzi´kowaç
za ubiegłorocznà
współprac´ i przyznaç
wyró˝nienia „Firma
Przyjazna Gminie
Niepor´t”
czytaj strona 2

GMINA NIEPOR¢T
w pierwszym spisie
ludnoÊci
•

tel. (22) prefix. 767 04 00

str.
•
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PŁYWALNIA –
kolejny etap
inwestycji
Na budowie pływalni w Stanisławowie Pierwszym
firma realizujàca inwestycj´ przystàpiła do monta˝u
najwa˝niejszych elementów wyposa˝enia – niecek
basenowych.

Ostatniego dnia karnawału Wójt Gminy Sławomir Maciej Mazur spotkał si´
z przedsi´biorcami z terenu gminy Niepor´t, aby podzi´kowaç
za ubiegłorocznà współprac´ i przyznaç wyró˝nienia „Firma Przyjazna
Gminie Niepor´t”.

SPOTKANIE
z przedsi´biorcami
D

P∏ywalnia wyposa˝ona b´dzie
w trzy niecki. Najwi´ksza jest niecka basenu p∏ywackiego, o rozmiarach 25 m x 12,5 m i g∏´bokoÊci
od 1,35 do 1,8 m. Druga niecka, rekreacyjna, do której prowadziç b´dzie zje˝d˝alnia, ma wymiary 15 m
x 5,7 m i g∏´bokoÊç 1,1 m. Obie
wykonane sà ze stali nierdzewnej,
wyprodukowane i zamontowane
przez firm´ Berndorf Baderbau,
specjalist´ w tej dziedzinie. Stal
nierdzewna ma d∏ugà tradycj´
w budownictwie i cechuje si´
przede wszystkim d∏ugà ˝ywotnoÊcià, minimalnymi kosztami utrzymania i najwy˝szà trwa∏oÊcià bez
utraty walorów optycznych. Inne
jej zalety to: optymalne warunki higieniczne, bezspoinowa i g∏adka,
a tym samym bezpieczna powierzchnia oraz trwa∏a szczelnoÊç.
Z tego samego materia∏u wykonana
jest tak˝e wanna z hydromasa˝em,
stanowiàca trzecià nieck´.
Cz´Êç p∏ywacka podzielona b´dzie na 6 torów, z szeÊcioma s∏upkami startowymi. Pe∏ne wyposa˝e-

nie, m.in. urzàdzenia falstartu, sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym, umo˝liwi organizacj´ zawodów sportowych.
Basen rekreacyjny oferuje ró˝ne
atrakcje. Cz´Êç Êciany niecki, uformowana w kszta∏cie podwodnej le˝anki, stworzy dodatkowà mo˝liwoÊç relaksu. Ponadto, podczas kàpieli skorzystaç mo˝na b´dzie
z masa˝u karku. Strumienie wody
wyp∏ywajàce z dwóch ko∏nierzy,
szerokiego i wàskiego, bez problemu rozluênià napi´te i zm´czone
mi´Ênie barku.
Wszystkie trzy niecki oÊwietlà
podwodne reflektory.
W piwnicy p∏ywalni zamontowane zosta∏y ju˝ zbiorniki do uzdatniania wody oraz zbiorniki przelewowe. W najbli˝szym czasie rozpocznie si´ monta˝ zje˝d˝alni
rynnowej- Êlimakowej o d∏ugoÊci
ok. 70 metrów.
Termin wykonania inwestycji
up∏ywa zgodnie z umowà w listopadzie 2011 roku.
Ë BWilk
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zia∏alnoÊç firm przynosi gminie wymierne korzyÊci w postaci odprowadzanych przez
nie podatków. To one stwarzajà
mo˝liwoÊç inwestowania i rozwijania gminnej infrastruktury, oÊwiaty,
kultury i sportu. Nie mniej wa˝ne sà
miejsca pracy dla mieszkaƒców,
skutecznie ograniczajàce stopieƒ
bezrobocia. Sukcesy osiàgane przez
firmy w dzia∏alnoÊci gospodarczej,
przek∏adajà si´ cz´sto na zaanga˝owanie w ˝ycie spo∏eczne gminy,
wspieranie inicjatyw kulturalnych,
sportowych i oÊwiatowych. Organizacja wielu imprez mo˝liwa by∏a
w∏aÊnie dzi´ki pomocy przedstawicieli Êrodowiska przedsi´biorców.
Podczas organizowanego w tym
roku ju˝ po raz trzeci spotkania
wójt Maciej Mazur serdecznie podzi´kowa∏ przyby∏ym za wspó∏prac´ w 2010 roku i aktywne wspieranie rozwoju gminy Niepor´t. Szczególne s∏owa uznania skierowa∏

do wieloletniego dyrektora Lant..
mannen Unibake Polska Witolda
Lisieckiego, który zakoƒczy∏ swojà prac´ w polskim oddziale firmy
i b´dzie teraz odpowiedzialny za organizacj´ nowych zak∏adów produkcyjnych na rynkach Europy
wschodniej i po∏udniowej. Zak∏ad
w Stanis∏awowie Pierwszym, który
powsta∏ na poczàtku trudnych dla
samorzàdu lat 90-tych, zapoczàtkowa∏ rozwój w tym miejscu gminnej
strefy przemys∏owej i powstanie
wielu cennych nowych miejsc pracy. Dyrektor Lisiecki od lat wspiera∏ organizacj´ imprez kulturalnych na terenie gminy Niepor´t,
a zw∏aszcza znakomitych koncertów muzyki kameralnej.
W podzi´kowaniu za d∏ugie lata
efektywnej wspó∏pracy, dyrektor Lisiecki wyró˝niony zosta∏ statuetkà
przedstawiajàcà symbole gminy Niepor´t – ∏ódê ze snopem Wazów,
z ˝aglem w kszta∏cie litery N.

Tradycjà spotkaƒ jest wr´czenie
dyplomów i pamiàtkowych przypinek przedstawicielom firm, które
po raz pierwszy uczestniczà w spotkaniu. W tym roku do grona ju˝ wyró˝nionych przedsi´biorców do∏àczy∏o 22 kolejnych.
Organizatorzy zatroszczyli si´
równie˝ o chwil´ rozrywki dla
uczestników spotkania. Dostarczy∏
jej m∏ody, ale bieg∏y w swojej sztuce iluzjonista Jakub Walkowiak.
Prezentowane przez niego triki
wzbudzi∏y uznanie widowni i t´sknot´ za mo˝liwoÊcià wykorzystania
ich w codziennym ˝yciu, szczególnie zawodowym…
Nie zabrak∏o równie˝ kwiatów
i serdecznych ˝yczeƒ dla przyby∏ych
Paƒ, z okazji przypadajàcego równie˝ tego dnia Âwi´ta Kobiet.
Ë BWilk

Obowiàzkowe pomiary jakoÊci powietrza, dokonane przez
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ârodowiska wykazały,
˝e mieszkaƒcy gminy Niepor´t oddychajà najczystszym powietrzem
na Mazowszu!

NAJCZYSTSZE powietrze na Mazowszu
Co roku, w ramach paƒstwowego
monitoringu Êrodowiska, wykonywana jest ocena poziomów substancji w powietrzu. Badane jest st´˝enie
m.in. dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), benzenu (C6H6),
arsenu (As), niklu (Ni), ozonu (O3),
tlenku w´gla (CO).
Wyniki pomiarów jakoÊci powietrza w strefie powiatu legionowskiego wskazujà, ˝e na terenie gminy
Niepor´t wyst´puje najmniejsza
w ca∏ym województwie mazowieckim emisja zanieczyszczeƒ do powietrza. W przypadku prawie wszystkich
badanych substancji nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych norm
i zakwalifikowano je do najwy˝szej

klasy A, co oznacza, ˝e oddychamy
bardzo czystym powietrzem.
Wp∏yw na tak korzystnà dla nas sytuacj´ ma przede wszystkim brak
na terenie gminy bezpoÊrednich êróde∏ zanieczyszczeƒ powietrza. Nie
ma fabryk, zak∏adów przemys∏owych
emitujàcych do Êrodowiska szkodliwe substancje. Bardzo istotna jest tak
zwana roczna ró˝a wiatrów.
Nad gminà wiejà g∏ównie wiatry zachodnie, dzi´ki temu omijajà nas masy zanieczyszczonego powietrza znad
najbli˝szych du˝ych aglomeracji
– Warszawy i Legionowa. Nie zapominajmy równie˝, ˝e prawie po∏ow´
powierzchni gminy porastajà lasy,
które w procesie fotosyntezy pobie-

rajà z powietrza dwutlenek w´gla,
a oddajà ˝yciodajny tlen.
Wszystkie te czynniki majà znaczàcy wp∏yw na zachowanie wysokich
wskaêników czystoÊci powietrza
na terenie gminy Niepor´t.
Ë BWilk

W Y D A R Z E N I A

V SESJA Rady
Gminy Niepor´t
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marca odby∏a si´ V sesja Rady Gminy Niepor´t, którà poprowadzi∏ Przewodniczàcy
E.Woêniakowski. Podczas sesji Rada
Gminy Niepor´t przyj´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y (treÊç uchwa∏ dost´pna w BIP – zak∏adka „Uchwa∏y Rady”):
• uchwa∏´ nr V/13/2011 w sprawie
przyj´cia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmujàcego osoby uzale˝nione od alkoholu
i narkomanii oraz cz∏onków ich rodzin na lata 2011 – 2014
Program, który realizowany b´dzie
przez SP ZOZ w Niepor´cie, zosta∏
przygotowany w celu zapewnienia
kompleksowego i skoordynowanego
dzia∏ania na rzecz promowania zdrowego stylu ˝ycia, profilaktyki i ochrony zdrowia, poprzez dzia∏ania: edukacyjne, profilaktyczne i zdrowotne dotyczàce problemów uzale˝nieƒ,
obejmujàce grup´ osób uzale˝nionych od alkoholu, narkotyków i innych uzale˝nieƒ oraz cz∏onków ich rodzin. Przyj´to, ˝e realizacja Programu
finansowana b´dzie ze Êrodków bud˝etu Gminy, z rocznych op∏at za korzystanie z zezwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych wnoszonych
przez prowadzàce sprzeda˝ podmioty
gospodarcze. WysokoÊç nak∏adów
na realizacj´ Programu wyniesie
w 2011r.-110.000,00 z∏;
• uchwa∏´ nr V/14/2011 w sprawie
przyj´cia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Ârodowiska za lata 2007-2009”. Raport liczàcy ponad 30 stron zawiera ocen´ stopnia realizacji
zadaƒ
okreÊlonych
w „Programie ochrony Êrodowiska dla
gminy Niepor´t na lata 2005-2011”,
w latach 2007 – 2009;
• uchwa∏´ nr V/15/2011 w sprawie

przyj´cia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Niepor´t na lata 2005
– 2011”. W Sprawozdaniu liczàcym
ponad 40 stron zawarto ocen´ stopnia
realizacji zadaƒ okreÊlonych w „Planie
Gospodarki Odpadami dla gminy Niepor´t na lata 2005-2011”, w latach 2007-2009.
Opracowanie powy˝szych dokumentów wynik∏o z obowiàzujàcych w tym
zakresie przepisów ustawy o odpadach
oraz Prawo ochrony Êrodowiska.
Ponadto Rada Gminy wyrazi∏a zgod´
na udzielenie bonifikaty od op∏at rocznych za trwa∏y zarzàd w nast´pujàcych
uchwa∏ach:
• uchwale nr V/18/2011 dla Szko∏y
Podstawowej w Niepor´cie,
• uchwale nr V/19/2011 dla Szko∏y Podstawowej w Izabelinie oraz
• uchwale nr V/20/2011 dla Szko∏y Podstawowej w Józefowie.
Kierownik Dzia∏u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami wyjaÊni∏a, ˝e
trwa∏y zarzàd jest formà prawnà w∏adania nieruchomoÊcià przez jednostk´ organizacyjnà. Za nieruchomoÊç oddanà
w trwa∏y zarzàd pobiera si´ op∏aty roczne, które stanowià dochody bud˝etu
Gminy
Zgodnie jednak z obowiàzujàcymi
w tym zakresie przepisami, w∏aÊciwy organ mo˝e udzieliç, za zgodà Rady, bonifikaty od op∏at rocznych, je˝eli nieruchomoÊç jest oddana (…) jednostkom
organizacyjnym, które prowadzà dzia∏alnoÊç charytatywnà, opiekuƒczà, kulturalnà, leczniczà, oÊwiatowà, naukowà,
badawczo-rozwojowà, wychowawczà,
sportowà lub turystycznà, na cele niezwiàzane z dzia∏alnoÊcià zarobkowà.

W 2011 roku tracà wa˝noÊç dowody osobiste wydane w 2001 roku, które nale˝y
wymieniç w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

WYMIANA dowodów
osobistych
W 2011 roku tracà wa˝noÊç dowody osobiste wydane w 2001 roku.
Prosimy o sprawdzenie, kiedy zosta∏
wystawiony Paƒstwa dowód osobisty (data wystawienia i wa˝noÊci podana jest w dokumencie) i zach´camy do wczeÊniejszego sk∏adania
wniosku ze wzgl´du na miesi´czny
termin oczekiwania na dowód osobisty.
Osoby, które w 2001 roku mia∏y
ukoƒczone 65 lat dowody osobiste
majà wydane na czas nieoznaczony.

Dowód wydawany jest bezp∏atnie.
Do wniosku za∏àcza si´ dwie aktualne fotografie, akt stanu cywilnego,
je˝eli stan cywilny uleg∏ zmianie
od chwili otrzymania poprzedniego
dowodu osobistego.
Wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie
w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏
Spraw Obywatelskich i USC
pok. 4.
Przypominamy równie˝, ˝e fakt
zmiany dowodu nale˝y zg∏osiç
do w∏aÊciwego urz´du skarbowego.

Osoby fizyczne, nieprowadzàce
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wype∏niajà formularz NIP-3, natomiast osoby
fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà wype∏niajà formularz
EDG-1. Zg∏oszenia mo˝na dokonaç
za poÊrednictwem organu wydajàcego dowód osobisty.
Ë E.Staniszewska
Dzia∏ Spraw Obywatelskich

Gmina Niepor´t realizuje bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy
dziewczàt z rocznika 1999 zameldowanych w gminie Niepor´t. Termin składania
pisemnych deklaracji uczestnictwa przedłu˝ony został do 15 kwietnia 2011 roku.

BEZPŁATNE szczepienia
Przypominamy, ˝e szczepienia odbywajà si´ w ramach realizacji „Gminnego Programu promocji i poprawy
zdrowia na lata 2010 – 2014”. Sà bezp∏atne i dotyczà dziewczàt w wieku 12
lat, zameldowanych w gminie Niepor´t. Ca∏kowity koszt realizacji szczepieƒ sfinansowany zostanie z bud˝etu Gminy Niepor´t. Wykonywane sà
w Gminnym OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4, w Poradni Ginekologiczno-Po∏o˝niczej.

Warunkiem przystàpienia do
szczepienia jest z∏o˝enie pisemnej
deklaracji uczestnictwa rodzica lub
opiekuna (prawnego opiekuna)
dziecka obj´tego Programem.
Szczepienie obejmuje podanie
3 dawek szczepionki uodporniajàcej
na wirusa HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego). Celem szczepieƒ jest
wyeliminowanie zachorowaƒ zale˝nych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego), a celem nad-

rz´dnym jest pierwotna profilaktyka
raka szyjki macicy. Szczepienie rekomendowane jest przez wiele Êwiatowych i polskich organizacji medycznych.
Termin sk∏adania pisemnych deklaracji w rejestracji Gminnego
OÊrodka Zdrowia w Niepor´cie zosta∏ przed∏u˝ony do dnia 15 kwietnia.
Ë Dzia∏ Spraw
Obywatelskich

Deklaracja uczestnictwa
w „Gminnym programie promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014” obejmujàcego bezpłatne
szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewczàt z rocznika 1999 tj. w wieku 12 lat,
zameldowanych w gminie Niepor´t

Ë Joanna Joƒska

Imi´ i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka:
Gdy zniknàł Ênieg, od wielu miesi´cy przykrywajàcy trawniki,
na jaw wyszła przykra prawda o stanie publicznych terenów
zielonych. Ten sam problem dotyka chodniki i zagra˝a
wszystkim ich u˝ytkownikom. A wynika z lekcewa˝enia
spoczywajàcych na nas obowiàzków.

Imi´ i nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Psi problem porzàdkowy

Adres zameldowania dziecka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Problemem sà zanieczyszczenia pozostawiane przez psy, nierzadko
w∏aÊnie na chodnikach. W∏aÊciciele
czworonogów nie zawsze w∏aÊciwie
pilnujà swoje zwierz´ta podczas
spacerów. Bywa, ˝e uchylajà tylko
furtk´, nie martwiàc si´, gdzie pupil
za∏atwi swojà naturalnà potrzeb´
– przed drzwiami sàsiada, na chodniku przed klatkà schodowà,
przed sklepem.
Problem nie jest nowy, wiele si´
o nim mówi i pisze, jak dotychczas
bezskutecznie. Sà przepisy okreÊlajàce obowiàzki w∏aÊcicieli czworonogów w tym zakresie. W Regulaminie porzàdku i czystoÊci na terenie Gminy Niepor´t w obszernym
rozdziale VIII, dotyczàcym obowiàzków osób utrzymujàcych zwierz´ta domowe, § 23 pkt 1 ust. i ma
brzmienie: „natychmiastowe usuwanie, przez w∏aÊcicieli, zanieczyszczeƒ pozostawionych przez zwierz´ta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do u˝ytku
publicznego, a w szczególnoÊci

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

Pesel dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................................................
Adres zamieszkania dziecka, je˝eli miejsce zameldowania dziecka jest inne ni˝ miejsce zamieszkania . . . . . . . . .
........................................................................................
Telefon kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OÊwiadczam, ze zostałem poinformowany o zało˝eniach i sposobie przeprowadzenia Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia
na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych,
itp.(…)”. Mamy obowiàzek zabraç
to, co zostawi∏ nasz pies. Od nas samych, w∏aÊcicieli psów, w du˝ej
mierze zale˝y, jak wszyscy b´dziemy spacerowaç – lawirujàc po chodniku jak po torze przeszkód, ze
wzrokiem wbitym pod nogi, czy
spokojnie, bez obaw o stan obuwia.
Mi∏oÊç do czworonoga powinna iÊç
w parze z troskà o estetyk´ otoczenia i samopoczucie wspó∏obywateli.
Tym bardziej, ˝e mo˝e nas ona
uchroniç przed mandatem za niedope∏nienie obowiàzków.
Ë BWilk

na lata 2010 – 2014 obejmujàcego bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewczàt z rocznika 1999 tj. w wieku 12
lat, zameldowanych w gminie Niepor´t.
Potwierdzam zgodnoÊç danych moich i mojego dziecka oraz fakt, zameldowania dziecka na terenie gminy Niepor´t.
Wyra˝am zgod´, na uczestnictwo dziecka w w/w Programie, wypełnienie ka˝dorazowo kwestionariusza wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem dzieci i młodzie˝y, niezb´dnego do kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w dniu szczepienia i wykonanie szczepienia
tj. podanie zgodnie z przyj´tym harmonogramem działaƒ 3 dawek szczepionki. JednoczeÊnie wyra˝am zgod´ na przetwarzanie danych
osobowych moich i dziecka w celu monitorowania Programu i rozliczenia z podmiotem koordynujàcym realizacj´ Programu.

......................
Data, miejsce

............................................
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
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29 marca 2011 r. o godz. 17.00
w budynku Gimnazjum
przy ul. Jana Kazimierza 16 D
w Stanis∏awowie Pierwszym odb´dzie si´
dzieƒ otwarty i zebranie informacyjne
dla uczniów klas szóstych i ich rodziców.
W programie: wystàpienie dyrektor szko∏y
Barbary Skrzypkiewicz; prezentacja oferty
edukacyjnej; wyst´p chóru szkolnego oraz
zwiedzanie gimnazjum.

SZÓSTOKLASISTO, zapraszamy Ci´
w progi naszego gimnazjum
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym
jest szkołà otwartà na potrzeby uczniów,
rodziców, nauczycieli i całego Êrodowiska
lokalnego. Zapewnia miłà i przyjemnà atmosfer´.

4

imnazjum posiada bogatà ofert´ edukacyjnà, adekwatnà do oczekiwaƒ rodziców i uczniów oraz urozmaicone
zaj´cia pozalekcyjne. Kszta∏tuje postawy
uwra˝liwiajàce uczniów na potrzeby drugiego cz∏owieka, zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki wspiera rodziców w rozwiàzywaniu problemów
wychowawczych. W gimnazjum uczà dobrze
wykszta∏ceni nauczyciele, otwarci na potrzeby uczniów.
Nasza szko∏a jest szko∏à bezpiecznà, wyposa˝onà w system monitoringu wizyjnego.
Niektórzy mówià, ˝e w gimnazjach nic si´
nie dzieje. Nasze jest inne. Aktywnie dzia∏amy na wielu p∏aszczyznach. Przede wszystkim promujemy sport, w którym osiàgamy
liczne sukcesy. Nasza szko∏a ju˝ po raz trzeci zosta∏a Mistrzem Sportu Powiatu Legionowskiego. Dwa razy w roku dla uczniów
klas sportowych organizowane sà obozy
kondycyjne. Poza tym m∏odzie˝ mo˝e braç
udzia∏ w dodatkowych zaj´ciach SKS (pi∏ka
r´czna, koszykowa, unihokej, pi∏ka no˝na),
a tak˝e w ramach UKS D´bina, çwiczàc siatkówk´.
S∏yniemy równie˝ z profesjonalnie przygotowanych programów artystycznych. UÊwietniamy nie tylko imprezy szkolne, ale i gminne. Swój dorobek pokazujemy tak˝e w powiecie. To w du˝ej mierze zas∏uga chóru
szkolnego i zespo∏u instrumentalnego,
nad którym czuwa mgr Barbara Jankowska.
JesteÊmy uzdolnieni plastycznie. Nasze dekoracje nie tylko ozdabiajà wn´trze szko∏y, w´drujà tak˝e do ràk pensjonariuszy Domów
Opieki. Nasza m∏odzie˝ bardzo ch´tnie pomaga osobom potrzebujàcym. Zaanga˝owana jest w ró˝norakie akcje wolontariackie.
Bierzemy udzia∏ w konkursach o zasi´gu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Jeêdzimy na lekcje muzealne, przedstawienia
teatralne i edukacj´ filmowà.
Aby uatrakcyjniç zaj´cia, cz´sto mury naszej szko∏y odwiedzajà ciekawe osoby: sportowcy, poeci, pisarze, a nawet aktorzy. Dbamy równie˝ o to, aby nowo przybyli pierwszoklasiÊci czuli si´ w naszej szkole
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bezpiecznie, rodzinnie, dlatego w pierwszych
dniach wrzeÊnia organizujemy obozy integracyjne. Zaj´cia tego typu pozwalajà na zapoznanie si´ uczniów ze sobà, poznanie nauczycieli i wychowawców oraz zasad panujàcych
w szkole.
Z myÊlà o kandydatach przygotowaliÊmy nast´pujàcà ofert´ klas pierwszych.
• Klasa I a kulturowo-europejska z innowacjà pedagogicznà „Tradycja Êródziemnomorska kluczem do wspó∏czesnoÊci”. Wychowawcà tej klasy b´dzie mgr Jolanta
Mazur, nauczyciel j´zyka polskiego.
Do klasy tej zapraszamy uczniów o rozwini´tych zainteresowaniach humanistycznych,
poniewa˝ rozszerzamy treÊci programowe
o informacje dotyczàce duchowego i materialnego dorobku antyku grecko-rzymskiego.
Zagadnienia zrealizowane b´dà w oparciu
o wycieczki przedmiotowe, lekcje muzealne,
wyjazdy na przedstawienia teatralne, wystawy, udzia∏ w imprezach kulturalnych i konkursach. Ponadto zainteresowani uczniowie
b´dà mogli uczestniczyç w zaj´ciach Ko∏a
Europejskiego „Mój region, wspólna Europa”, którego celem jest ukazanie znaczenia
edukacji regionalnej w procesie integracji europejskiej, a tak˝e zapoznanie uczniów z kierunkami przemian we wspó∏czesnej Europie.
• Klasa I b matematyczno-informatyczna,
której wychowawcà b´dzie mgr Grzegorz
Borek, nauczyciel matematyki.
Je˝eli lubisz çwiczyç sprawnoÊç rachunkowà,
wykorzystywaç wiedz´ matematycznà i informatycznà w sytuacjach praktycznych
i w ˝yciu codziennym, a tak˝e tworzyç prezentacje multimedialne, zapraszamy Ci´
do klasy z innowacjà pedagogicznà „Przygotowanie do aktywnego i Êwiadomego wykorzystywania wiedzy matematycznej i informatycznej w ˝yciu codziennym”. Zapewniamy wysokie wyniki w nauce i sukcesy
w konkursach matematycznych.
• Kolejnà klasà, jakà przygotowaliÊmy z myÊlà o Tobie, Szóstoklasisto, jest klasa I c
przyrodnicza z elementami ekologii. Klasa ta b´dzie realizowaç innowacj´ „Poprzez
poznanie i ochron´ przyrody – do jej uko-

chania”, a jej wychowawcà b´dzie mgr
Wanda Hermaniuk, nauczyciel fizyki.
Je˝eli nie sà Ci obce problemy dotyczàce
ekologii i ochrona Êrodowiska, szanujesz
przyrod´, jesteÊ wra˝liwy na jej pi´kno, Twoje miejsce jest w tej klasie.
• Klasa Id, to klasa sportowa o profilu pi∏ki siatkowej, która b´dzie realizowaç program autorski z wychowania fizycznego.
Wychowawcà tej klasy b´dzie mgr Anna Wenerska, nauczyciel wychowania fizycznego.
W tej klasie nie ma czasu na nudy, b´dziesz
bra∏ udzia∏ w wielu zawodach i imprezach
sportowych. Nabierzesz t´˝yzny fizycznej
i zgrabnej sylwetki.
• Klasa I e, czyli klasa j´zykowa, utworzona jest z myÊlà o osobach, które chcà rozwijaç zainteresowania humanistyczne, j´zykowe i edytorskie. Wychowawcà tej klasy
b´dzie mgr Agnieszka Trybel, nauczyciel
j´zyka angielskiego.
Uczniowie klasy j´zykowej realizowaç b´dà
autorski program innowacyjny z j´zyka angielskiego. Je˝eli do niej przyjdziesz, Szóstoklasisto, zdob´dziesz umiej´tnoÊci j´zykowe
na poziomie rozszerzonym. Poznasz histori´,
tradycj´ i kultur´ krajów angloj´zycznych.
Ponadto b´dziesz bra∏ udzia∏ w warsztatach
j´zykowych, redagowa∏ gazetk´ szkolnà
w j´zyku angielskim, jak równie˝ uczestniczy∏ w wielu wycieczkach edukacyjnych
i krajoznawczych, min. do Londynu.
Klasa I e b´dzie równie˝ bra∏a udzia∏ w akcjach
wolontariackich organizowanych przez naszà
szko∏´ i organizacje z nià wspó∏pracujàce.
Oferta jest bogata. Poczytaj, przemyÊl
i wybierz w∏aÊciwà dla siebie klas´.
Szczegó∏ów dowiesz si´ na zebraniu informacyjnym w dniu 29 marca 2011 r.
o godz. 17.00
Czekamy na Ciebie! Liczymy na Twojà
obecnoÊç i Twoich Rodziców.
Zapisy do Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym od 1 do 30 kwietnia 2011 r.
w godz. 8.30. – 16.00.
Ë
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WARSZAWSKA
Syrenka po raz XXXIV

Gminny OÊrodek
Kultury w Niepor´cie
zaprasza
«Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza
w czwartek 31 marca o godzinie 19.00 na koncert zespo∏u instrumentalnego „Trio” oraz wyst´p chóru Piena Voce.

11 marca odbyły si´ eliminacje gminne XXXIV
konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka,
zorganizowane przez Gminny OÊrodek Kultury
w Niepor´cie.
aureatów szkolnych eliminacji
ocenia∏o jury w sk∏adzie: Beata Walat-Starostecka i Bogus∏awa Oksza-Klossi. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy konkursu wyst´powali w 3 grupach wiekowych.
Najcz´Êciej recytowane by∏y oczywiÊcie wiersze, jednak us∏yszeç
mo˝na by∏o tak˝e fragmenty prozy.
Po wys∏uchaniu wszystkich
uczestników, jury og∏osi∏o wyniki
konkursu. Reprezentantami gminy
Niepor´t w eliminacjach powiatowych b´dà laureaci I i II miejsca.
Kategoria: klasy 0-III
I. miejsce Weronika Denkiewicz,
ZSP Wolka Radzymiƒska
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II. miejsce Lena Grobel, SP Bia∏obrzegi
III. miejsce Patrycja Dàbkowska, SP
Izabelin
Wyró˝nieni:
1. IgnaÊ Kopka, GP Zegrze Po∏udniowe
2. Karolina Sitnik, SP Bia∏obrzegi
3. Aleksandra Zieliƒska, SP Józefów
Kategoria: klasy IV-VI
I. miejsce Julia Kostro, ZSP Wolka
Radzymiƒska
II. miejsce Natalia Sucharska, SP Jozefów
III. miejsce Oliwia Rembelska, SP
Izabelin
Wyró˝nieni:
Dagmara Grobel, SP Bia∏obrzegi

«3 kwietnia w Niepor´cie, w koÊciele parafialnym

o godzinie 10.30 zespó∏ wokalny PIENA VOCE
z Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie uczci
pami´ç Wielkiego Polaka – Jana Paw∏a II, koncertem ulubionych pieÊni papie˝a. Serdecznie zapraszamy.
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Kategoria: Gimnazjum
I. miejsce Joanna Powa∏a, Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
II. miejsce Aleksandra ¸ukasiuk, Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

III. miejsce Mateusz Kuczyƒski ,
Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Laureatom gratulujemy.
Ë I. Jacyna

«Gminny

OÊrodek Kultury serdecznie zaprasza
na gimnastyk´ metodà Bunkow prowadzonà
przez Milen´ Zalewskà-Chomaƒ.
Metoda Brunkow pochodzi z Niemiec i w tej chwili jest stosowana jako wiodàca w niemieckich klinikach. Równie˝ w Polsce zdobywa coraz wi´cej
zwolenników. Cieszy si´ uznaniem ze wzgl´du
na ∏atwoÊç wykonywania çwiczeƒ oraz brak przeciwwskazaƒ. Sprawdza si´ w ró˝nych grupach wiekowych, a jako metoda ma∏o dynamiczna szczególnie polecana jest osobom starszym, ale te˝ z du˝à nadwagà, z cukrzycà i innymi chorobami tzw.
cywilizacyjnymi.
Koszt zaj´ç przy minimalnej iloÊci 8 osób wynosi 15 PLN od osoby za godzin´. Informacji udziela GOK Niepor´t ul. Dworcowa 9a pod
nr tel. 22 774 83 26

7 marca w Szkole Podstawowej w Niepor´cie odbył si´ coroczny
konkurs ortograficzny – Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły,
który od lat cieszy si´ niesłabnàcà popularnoÊcià wÊród dzieci.

9. DYKTANDO o Pióro Dyrektora
Szkoły rozstrzygni´te!
W tym roku do konkursu stan´∏o kilkudziesi´ciu uczniów, którzy rywalizowali w dwóch grupach wiekowych: kl. II-IV i kl. V-VI.
Pierwszy etap konkursu wy∏oni∏
zwyci´zc´ jedynie w grupie starszej.
Bezkonkurencyjna okaza∏a si´ tu
Ola Kopeç z kl. V a.
WÊród m∏odszych uczniów trzeba
by∏o przeprowadziç dogrywk´, gdy˝
w pierwszym etapie konkursu znakomicie spisa∏y si´ dwie osoby:

kwietnia o godzinie 11.00 na przedstawienie dla
dzieci pt. „Kolorowa Pani Wiosna”, w wykonaniu Teatru Banasiów.
Tego samego dnia w godzinach 10.00 – 15.00
odb´dzie si´ KIERMASZ WIELKANOCNY, na którym b´dzie mo˝na zakupiç ozdoby i prezenty Êwiàteczne oraz wiele niepowtarzalnych przedmiotów,
wykonanych r´cznie. Kiermaszowi towarzyszyç b´dzie wernisa˝ malarstwa Barbary Stelmach, haftu krzy˝ykowego Beaty Budzik i obrazów wykonanych w technice decoupage Anny Piesio.
Zapraszamy do odwiedzenia Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a.

Wiktoria Grabowska z kl. III a
i Kuba Zajàc z kl. IV a. Nie pope∏nili oni ani jednego b∏´du!
Po emocjonujàcej dogrywce, Kuba musia∏ uznaç wy˝szoÊç m∏odszej
kole˝anki. Przegra∏ jednym drobnym
b∏´dem ortograficznym!
Zwyci´zcy konkursu otrzymajà
w nagrod´ pióra, które wr´czy im
dyrektor Edyta KuÊ.
Ë Iwona Kopka

11 marca chór Piena Voce z Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie zadebiutował na scenie wyst´pem w Centrum
Kultury w Łajskach.

KONCERT chóru Piena Voce
Dziewcz´ta z Piena Voce rozpocz´∏y wspólne próby w paêdzierniku 2010 roku. Kierownikiem artystycznym zespo∏u jest Katarzyna Ignaciuk. Pierwsze zaproszenie
przysz∏o z gminy Wieliszew.
Na proÊb´ dyrektora Dariusza Skrzydlewskiego zespó∏ wystàpi∏ na scenie Centrum Kultury w ¸ajskach.

Chór zaprezentowa∏ program piosenek rozrywkowych z lat 60. i 70.
na uroczystoÊci z okazji „D∏ugoletniego po˝ycia ma∏˝eƒskiego” 13 par
z terenu Gminy Wieliszew. Debiut
bardzo spodoba∏ si´ publicznoÊci
i dziewcz´ta nagrodzone zosta∏y
rz´sistymi brawami.
Ë BW

„JEDYNE, CO PRZETRWA,
TO ÂWIADECTWO MI¸OÂCI…”
program artystyczny poÊwi´cony pami´ci
Ojca Âwi´tego
w wykonaniu uczniów ze Szko∏y Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie
UroczystoÊç odb´dzie si´
2 kwietnia 2011 r. o godz. 18.00
w KoÊciele p.w. Niepokalanego Pocz´cia NMP
w Niepor´cie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie uczà si´ udzielania pierwszej pomocy.

UCZYMY si´ ratowaç ˝ycie
„Gdyby, co dziesiàty mieszkaniec Ziemi potrafi∏ udzielaç pierwszej pomocy, ocali∏oby to milion ludzi rocznie”. W ramach realizacji programu Szko∏y Promujàcej Zdrowie oraz programu profilaktycznego „Trzymaj form´!”,
uczniowie Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie
przeszli szkolenie z zakresu udzielania i wzywania pomocy. Wzieli udzia∏ w warsztatach
prowadzonych przez doktora medycyny Grzegorza Krasowskiego.
UÊwiadomi∏ dzieciom i m∏odzie˝y, ˝e i oni
mogà pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ra-

tunkowe. Szczególnà uwag´ zwróci∏ na to, ˝e
zanim zaczniemy dzia∏aç, musimy zadbaç
o bezpieczeƒstwo nie tylko osoby, której pomagamy, ale równie˝ o swoje. UÊwiadomi∏, ˝e
nie pomo˝emy nikomu, je˝eli nam si´ coÊ stanie. Dzieci dowiedzia∏y si´, jak zabezpieczyç
miejsce tragicznego zdarzenia oraz ˝e zaraz potem powinny sprawdziç, czy osoba, której pomagajà, jest przytomna. JeÊli oka˝e si´, ˝e nie
reaguje, powinny natychmiast zawiadomiç
pogotowie ratunkowe, korzystajàc z numeru telefonu ratunkowego – 112.

Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przeçwiczyli
prowadzenie akcji ratowniczej wykorzystujàc
fantomy, które szko∏a dosta∏a od Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Z du˝ym zaanga˝owaniem uczestniczyli w zaj´ciach, doskonale radzàc sobie z wykonywaniem instrukcji lekarza. Do tej pory szkoleniem zosta∏y obj´te
trzy klasy, w kolejnych tygodniach planowane sà dalsze szkolenia, w tym warsztaty dla nauczycieli i rodziców.
Ë A. Lewandowska, I. Kopka
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ZAWODNICY z gminy Niepor´t
najlepsi w powiecie

W marcu w dwóch
niepor´ckich szkołach
odbyły si´ zawody
w unihokeju
chłopców
i dziewczàt. Zawody
te były cz´Êcià
Mazowieckich Igrzysk
Młodzie˝y Szkolnej.

ykl zmagaƒ rozpoczà∏ si´ od Mistrzostw Powiatu szkó∏ podstawowych w unihokeju dziewczàt, które
odby∏y si´ 4 marca w Szkole Podstawowej
w Józefowie. W zawodach wystartowa∏y
reprezentacje szkó∏ z ¸ajsk, Bia∏obrzegów,
SP nr 8 z Legionowa oraz dru˝yna z Józefowa. Zawody zosta∏y rozegrane systemem
„ka˝dy z ka˝dym”. Wszystkie mecze
pod wzgl´dem sportowym by∏y bardzo wyrównane i ka˝da z dru˝yn do koƒca liczy∏a si´ w walce o podium. W tej rywalizacji uczennice z Bia∏obrzegów okaza∏y si´
najlepsze i wywalczy∏y pierwsze miejsce.
Dobrze spisa∏a si´ tak˝e dru˝yna z SP z Józefowa, która zaj´∏a trzecià lokat´.
W Mistrzostwach Powiatu szkó∏ podstawowych grali równie˝ ch∏opcy. Zawody
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tak˝e odby∏y si´ w Józefowie. 10 marca wystartowa∏y reprezentacje szkó∏ z ¸ajsk,
Bia∏obrzegów, SP nr 8 z Legionowa oraz
dru˝yna z Józefowa. Tym razem zespo∏y
z gminy Niepor´t nie powtórzy∏y rezultatów
swoich kole˝anek. Szko∏a Podstawowa
w Bia∏obrzegach wywalczy∏a trzecie miejsce, a zawodnicy z Józefowa – czwarte.
Wyniki jednak nie odzwierciedlajà postawy
naszych graczy, którym nie brakowa∏o zaanga˝owania i woli walki. Tego dnia najlepiej zaprezentowa∏a si´ dru˝yna z ¸ajsk,
która wygra∏a trzy mecze i z kompletem
punktów zdoby∏a mistrzostwo.
Mistrzostwa Powiatu szkó∏ gimnazjalnych w unihokeju dziewczàt rozegrano
w Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. W zawodach uczestniczyli mi-

strzowie gmin szkó∏ gimnazjalnych powiatu legionowskiego, a z miasta Legionowa mistrz i wicemistrz. Mecze odbywa∏y si´ systemem „ka˝dy z ka˝dym”.
Dziewczyny z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym by∏y bezkonkurencyjne.
Wygra∏y wysoko wszystkie swoje mecze
i zdoby∏y pierwsze miejsce. Drugie miejsce zaj´∏a dru˝yna z Gimnazjum nr. 4
w Legionowie, trzecie miejsce wywalczy∏a dru˝yna z Jab∏onny.
O mistrzostwo Powiatu na szczeblu
szkó∏ gimnazjalnych rywalizowali równie˝ ch∏opcy. 14 marca do Gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym zjechali mistrzowie gmin szkó∏ gimnazjalnych powiatu legionowskiego, z Legionowa
mistrz i wicemistrz. Tym razem mecze od-

bywa∏y si´ w dwóch grupach, z których
najlepsi grali mecze fina∏owe. Podobnie
jak dziewczyny, nasi gimnazjaliÊci w znakomitym stylu wygrali wszystkie swoje
mecze. W rywalizacji o pierwsze miejsce
pokonali Niepubliczne Europejskie Gimnazjum J´zykowe w Legionowie 7:1
i zdobyli Mistrzostwo Powiatu. Trzecià lokat´ zaj´li zawodnicy z Gimnazjum nr. 4
w Legionowie. S´dzià g∏ównym zawodów 7 i 14 marca by∏ Roman Madej.
Wszystkim zawodnikom ˝yczymy dalszych sukcesów, zw∏aszcza zawodnikom
ze Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach
oraz z gimnazjum, którzy b´dà rywalizowali w kolejnej fazie rozgrywek – Mistrzostwach Mi´dzypowiatowych.
Ë R. Âwiàtkowski

WIOSENNE Odkrywanie Talentów w Szkole Podstawowej w Józefowie!
Do Szkoły Podstawowej im.
Wandy Chotomskiej zawitała
wiosna, a w Naszych głowach
wiele ciekawych pomysłów
jak sp´dzaç ten dzieƒ, który
obchodzimy co roku
21 marca.
By∏o mnóstwo atrakcji. Dzieci mog∏y poczuç si´ jak pani nauczycielka, przedszkolanka, woêna, kierownik, sekretarka, pan konserwator czy
te˝ sama pani Dyrektor. Po zamianach ról oby∏o si´ bardzo ciekawe
przedstawienie na temat wiosny.
A póêniej rozstrzygni´cie konkursu
na najpi´kniejszà Marzann´. Po wr´czeniu nagród, odby∏y si´ konkursy
i zabawy – You Can Dance, Randka w Ciemno i wiele innych.
Na szczegó∏owà relacj´ zapraszamy
na stron´ internetowà Szko∏y
www.spj.nieporet.pl.
Ë SP Józefów
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RESTAURACJA Z¸OTY DWOREK
W REMBELSZCZYèNIE
na specja∏y prawdziwej polskiej
° zaprasza
kuchni. W menu znajdziemy m.in.
pol´dwiczki wieprzowe z kurkami, z∏otà
kaczk´ pieczonà w miodowej glazurze,
golonk´ zapiekanà w kapuÊcie, zrazy
radziwi∏∏owskie. Amatorzy zup mogà
skosztowaç np. ˝urku na zakwasie lub
góralskiej kwaÊnicy. WÊród deserów
wyró˝niajà si´ w∏asnego wypieku sernik
i szarlotka. Rodzinne spotkanie czy lunch
biznesowy mo˝na zakoƒczyç fili˝ankà
aromatycznej kawy lub jednà z bogatego
wyboru herbat. A wszystko podane
w eleganckim i stylowym wn´trzu przy
ul. Jana Kazimierza 4.
Zapraszamy na stron´ www.zloty dworek.pl

A K T U A L N O Â C I

Tylko do 31 marca mo˝na
składaç wnioski
na dofinansowanie
usuwania azbestu
(eternitu) w 2011 roku
arunkiem skorzystania
z dofinansowania w 100 %
kosztów demonta˝u p∏yt
azbestowych, odbioru i przewiezienia do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Niepor´t jest
z∏o˝enie wniosku do urz´du gminy.
Realizacja zadania nie obejmuje

W

wykonania nowych pokryç dachowych. Z dotacji mogà skorzystaç
tylko osoby fizyczne nieprowadzàce dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Termin sk∏adania wniosków up∏ywa 31 marca kompletne wnioski b´dà rozpatrywane do realizacji w 2011
r. wg kolejnoÊci z∏o˝enia, w ramach
Êrodków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu wyczepania
Êrodków finansowych b´dà mog∏y

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby rolniczej
Powiatu Legionowskiego odb´dà si´ 3 kwietnia 2011 roku
(niedziela). Mieszkaƒcy z Gminy Niepor´t b´dà mogli
głosowaç w siedzibie Urz´du Gminy, w Niepor´cie,
Pl. WolnoÊci 1, w godzinach 8.00-18.00.

Wybory do Mazowieckiej Izby
Rolniczej ju˝ 3 kwietnia 2011 r.
Gmina Niepor´t stanowi jednomandatowy Okr´g Wyborczy Nr 63.
Uprawnionymi do g∏osowania sà
osoby fizyczne i prawne b´dàce podatnikami podatku rolnego, które posiadajà gospodarstwo rolne o ∏àcznej
powierzchni przekraczajàcej 1 ha
lub 1 ha przeliczeniowy podatku dochodowego z dzia∏ów specjalnych
produkcji rolnej oraz cz∏onkowie rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych,
posiadajàcy w nich wk∏ady gruntowe.
Spis cz∏onków izby rolniczej
uprawnionych do g∏osowania, zosta∏
udost´pniony do wglàdu w siedzibie
Urz´du Gminy (pok.nr 30, II pi´tro)

do dnia 25.03.2011 r. Ka˝dy rolnik,
mo˝e sprawdziç czy zosta∏ w nim uj´ty i wnieÊç w tej sprawie za˝alenie.
W sk∏ad Okr´gowej Komisji Wyborczej Nr 63 wchodzà: Barbara
Kawka – Przewodniczàcy Komisji,
Marian Powa∏a – Zast´pca Przewodniczàcego Komisji, Dariusz Wróbel
– Sekretarz Komisji, Marian Sadowski – Cz∏onek Komisji, Gra˝yna Misiarek – Cz∏onek Komisji.
Kandydatem zg∏oszonym na cz∏onka Rady Powiatowej Mazowieckiej
Izby Rolniczej Powiatu Legionowskiego z terenu Gminy Niepor´t jest
Józef Franciszek Kotowski.
Ë K. Kula

byç realizowane w roku nast´pnym.
Pierwsze prace z zakresu usuwania
azbestu przez firm´, która zostanie
wy∏oniona w przetargu nieograniczonym, planowane sà na maj 2011 r.
Wszelkie niezb´dne informacje
oraz wniosek mo˝na otrzymaç
w Dziale Ochrony Ârodowiska
i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepor´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel.
(22) 767 04 47), lub pobraç ze strony internetowej www.nieporet.pl
Ë K. Kula

PODATEK akcyzowy
do zwrotu
Do 31 marca 2011 r. mo˝na sk∏adaç
w Urz´dzie Gminy Niepor´t wniosek o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap´dowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami), stanowiàcymi dowód
zakupu oleju nap´dowego w okresie
od 1 wrzeÊnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Pieniàdze wyp∏acane b´-

dla organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536)

Tematyka spotkania:
1. Omówienie realizacji programu współpracy o organizacjami
pozarzàdowymi za rok 2010.
2. Sprawy ró˝ne.

nr 30, II pi´tro, tel. (22) 767 04 47),
lub pobraç ze strony internetowej
www.nieporet.pl
Ë K. Kula

PRZYPOMINAMY o obowiàzkach właÊcicieli
rowów melioracyjnych

ZAPROSZENIE

W zwiàzku z realizacjà zadaƒ organów administracji publicznej
wynikajàcych z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz
„Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Niepor´t z Organizacjami
Pozarzàdowymi na lata 2005-2015”, Wójt Gminy Niepor´t zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust 3 ustawy na coroczne spotkanie organizacji pozarzàdowych
z terenu Gminy Niepor´t. Spotkanie odb´dzie si´ w dniu 4
kwietnia 2011 roku o godz. 17.00 w budynku Urz´du Gminy
w Niepor´cie Plac WolnoÊci 1, pok. nr 25 (sala konferencyjna).

dà w terminie: 2 maja – 31 maja 2011 r. gotówkà w Banku Spó∏dzielczym po odebraniu asygnaty
z Urz´du Gminy, albo przelewem
na rachunek bankowy podany we
wniosku.
Wszelkie niezb´dne informacje oraz
wniosek mo˝na otrzymaç w Dziale
Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa
Urz´du Gminy Niepor´t (pokój

Wysoki stan wód
gruntowych utrzymujàcy
si´ od wiosny 2010 r.
na terenie Gminy Niepor´t,
spowodowany jest głównie
bardzo intensywnymi
opadami deszczu i Êniegu.

Równie˝ w kana∏ach i rowach melioracyjnych podniós∏ si´ poziom wody, doprowadzajàc do powstania lokalnych rozlewisk i podtopieƒ piwnic. Drugim bardzo wa˝nym
czynnikiem jest brak konserwacji
(koszenia, odmulania i czyszczenia
przepustów) rowów i kana∏ów melioracyjnych. Gdyby cieki wodne by∏y systematycznie konserwowane,
zmniejszy∏yby si´ skutki intensywnych opadów.
W zwiàzku z powy˝szym Urzàd
Gminy Niepor´t przypomina o obowiàzkach utrzymania rowów melioracyjnych w nale˝ytym stanie m.in.
poprzez koszenie skarp i odmulenie
dna rowów oraz oczyszczenie przepustów zgodnie z art. 77 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z póên. zm.), przez w∏aÊcicieli dzia∏ek na których znajdujà
si´ rowy melioracyjne (urzàdzenia
melioracji szczegó∏owych). Organem w∏aÊciwym do egzekwowania
tego obowiàzku jest Starosta. Kto
wbrew obowiàzkowi nie utrzymuje
w nale˝ytym stanie urzàdzeƒ wodnych – podlega karze grzywny,
zgodnie z art. 193 ustawy Prawo
wodne.
Ponadto przypomina si´, i˝
w przypadku zamiaru przebudowy

rowów melioracyjnych, w tym zakrycia rowu melioracyjnego rurociàgiem lub budowy przepustu drogowego, w∏aÊciciel powinien uzyskaç od Starosty Powiatu
Legionowskiego pozwolenie wodnoprawne na przebudow´ tych urzàdzeƒ (rowów) zgodnie z art. 122
ustawy Prawo wodne. Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego wykonuje urzàdzenia wodne
albo inne czynnoÊci wymagajàce
pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia
wolnoÊci albo grzywny – podstawa
prawna art. 192 ustawy Prawo
wodne.
Zaniedbania w zakresie w∏aÊciwego utrzymywania rowów melioracyjnych przez w∏aÊcicieli nieruchomoÊci powodujà zagro˝enie powodziowe na terenie Gminy oraz sà
przyczynà podtapiania innych nieruchomoÊci. Urzàd Gminy Niepor´t
prowadzi starania o zwi´kszenie
Êrodków na konserwacj´ rzek i kana∏ów przechodzàcych przez teren
Gminy Niepor´t, a b´dàcych w administracji Wojewódzkiego Zarzàdu
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych Oddzia∏ w Warszawie oraz Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Ë K. Kula
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Z A P O M N I E N I A

GMINA NIEPOR¢T
w pierwszym spisie ludnoÊci
90 lat min´ło
od pierwszego
w Rzeczypospolitej Polskiej
powszechnego spisu
ludnoÊci.
1925 roku, nak∏adem G∏ównego Urz´du Statystycznego wydany zosta∏ Skorowidz miejscowoÊci Rzeczypospolitej Polskiej,
opracowany na podstawie wyników
pierwszego powszechnego spisu ludnoÊci z dnia 30 wrzeÊnia 1921 r. i innych
êróde∏ urz´dowych.
Gdy podj´to trud dzia∏aƒ spisowych
zaledwie rok minà∏ od zakoƒczenia
wojny polsko-bolszewickiej i trzy lata
od odzyskania niepodleg∏oÊci i po∏àczenia ziem polskich, b´dàcych 123 lata pod w∏adzà trzech zaborców.

W

Uwzgl´dniajàc tak˝e ówczesne mo˝liwoÊci techniczne, gdy podstawowym
urzàdzeniem liczàcym by∏y liczyd∏a i,
nie wsz´dzie, maszynki z korbkà (kto
to dziÊ pami´ta!) mo˝emy wyobraziç
sobie skal´ przedsi´wzi´cia. Jak pot´˝ny by∏ to wysi∏ek organizacyjny. Ile
czasu zaj´∏a praca rachmistrzów spisowych oraz koƒczàce spis wydanie skorowidzów. Wszystko to w sumie t∏umaczy zakoƒczenie prac w 1925 r.
Wówczas, nak∏adem G∏ównego
Urz´du Statystycznego wydany zosta∏
Skorowidz miejscowoÊci Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàcy podsumowaniem pierwszego spisu.
Dla mieszkaƒców gminy Niepor´t,
fragment spisu ludnoÊci na tym obszarze jest êród∏em bogatych i interesujàcych wiadomoÊci. Dotyczy bowiem nie
tylko iloÊci mieszkaƒców z podzia∏em

na p∏eç, ale tak˝e iloÊci budynków zamieszka∏ych (4 osoby mieszka∏y w pomieszczeniach nie b´dàcych domem).
Wa˝nym jest rozliczenie wed∏ug podania narodowoÊci i wyznania wiary. By∏o wi´c w ca∏ej gminie 5498 osób (bez
obj´tej spisem wojskowym), w tym
okreÊlajàcych narodowoÊç polskà
– 5290, niemieckà – 105, ˝ydowskà
– 102 i1 innà. WÊród 164 wyznawców
wyznania moj˝eszowego 62 osoby
okreÊli∏y si´ narodowoÊci polskiej
Rubryka „charakter miejscowoÊci”
uwzgl´dnia podzia∏ na wieÊ, folwark,
leÊnictwo, kolonie i twierdz´ w Zegrzu
(Po∏udniowym). W rubryce „miasta,
gminy, miejscowoÊci” wymieniono
41 miejscowoÊci, sk∏adajàce si´
na gmin´ Niepor´t.
A tak przedstawia si´ rozliczenie ca∏oÊci informacji:

W´drówki z historià
Dzisiaj w historycznych w´drówkach po gminie
kontynuuj´ temat rozpocz´ty w poprzednim
wydaniu WieÊci Niepor´ckich

Projekt Frotu w Beniaminowie wg gen. Konstantego Iwanowicza Wieliczko

FORT w Beniaminowie cz. II
Fort w Beniaminowie
wybudowano na podstawie
zmodyfikowanego projektu
cenionego w armii carskiej,
twórcy wielu obiektów
fortyfikacyjnych generała
Konstantego Iwanowicza
Wieliczko.

Ë W∏odzimierz B∏awdziewicz, Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t

Lokalizacj´ fortu oparto na istniejàcych
w tym rejonie, dogodnych warunkach terenowych i odpowiednim po∏o˝eniu w stosunku do umocnieƒ sàsiedniego kompleksu fortecznego w Zegrzu. Przygotowania do budowy rozpocz´to od wykupu gruntów
pod fort i drog´ fortecznà od Niepor´tu
przez Bia∏obrzegi do Beniaminowa o d∏ugoÊci oko∏o 4,5 m*. Wybudowana w 1902 roku brukowana droga s∏u˝y∏a do transportu
materia∏ów budowlanych i docelowo mia∏a
zapewniç równie˝ komunikacj´ fortu z pobudowanymi w latach 1907-1908 koszarami w Bia∏obrzegach, gdzie w póêniejszym
okresie kwaterowa∏a za∏oga fortu. W 1904
roku zakoƒczono pierwszy etap budowy betonowego fortu w Beniaminowie, obejmujàcy wykonanie czo∏a i barków fortu.
Przy czym zarys obiektu dostosowano
do ukszta∏towania terenu tworzàc form´ niesymetrycznego pi´cioboku. Wybuch wojny
rosyjsko-japoƒskiej w 1905 roku spowodowa∏ przerwanie budowy fortu w Beniaminowie. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych powrócono do realizacji kolejnych obiektów
fortu, czyli budowy koszar oraz usypania
umocnieƒ ziemnych. W cz´Êci szyjowej powsta∏y masywne koszary z izbami ˝o∏nierskimi i usytuowanymi po bokach latrynami

SZANOWNI rodowici mieszkaƒcy Gminy Niepor´t
Mija 66 rok od zakoƒczenia drugiej wojny Êwiatowej, podczas której naród polski poniós∏ ogromne straty. Okupant niemiecki z okrutnà bezwzgl´dnoÊcià realizowa∏ plan wyniszczenia narodu polskiego, b´dàcy elementem hitlerowskiego
„Drang nach Osten” oraz „Lebensraum”.
Mieszkaƒcy gminy doÊwiadczyli przemocy tych ponurych lat. Jednym z ostatnich epizodów by∏a wrzeÊniowa akcja oczyszczania z miejscowej ludnoÊci terenów z wschodniego pasa obrony Warszawy. Wyp´dzono wówczas, g∏ównie za Wis∏´, ca∏à ludnoÊç
gminy. Pami´tne dni wyp´dzania zapisa∏ w swojej kronice proboszcz parafii niepor´ckiej ks. Paulin Bors.
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t pragnie te wydarzenia opisaç m∏odemu
pokoleniu, które t´ okrutnà wojn´ zna, na szcz´Êcie,
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tylko z opisów. Histori´ wyp´dzenia, poniewierki,
a tak˝e szcz´Êliwego powrotu. Powrotu na zgliszcza
i runy, ale do miejsca rodzinnych gniazd. Niestety, nie
wszystkim to si´ uda∏o.
By utrwaliç te wydarzenia Stowarzyszenie zwraca
si´ do wszystkich, którzy mogà daç Êwiadectwo tej historii, by pos∏ugujàc si´ podanymi pytaniami umo˝liwili nam jej zapisanie:
• prosz´ podaç, choçby w przybli˝eniu, kiedy zacz´∏a si´ tragedia wyrzucenia z siedziby rodzinnej;
• co wolno by∏o zabraç ze sobà na wyp´dzenie i w jakiej formie;
• ile osób z rodziny uczestniczy∏o w tym zdarzeniu,
prosz´ podaç wiek najstarszej i najm∏odszej osoby;
• jakimi Êrodkami odbywa∏a si´ ta w´drówka – pieszo,
furmankà czy inaczej;

• w którym miejscu przekroczono Wis∏´, a mo˝e
opuszczono dom udajàc si´ w innym kierunku;
• przez jakie miejscowoÊci w´drowano do miejsca zatrzymania, skàd nastàpi∏ powrót;
• czy wymarsz odbywa∏ si´ w kilka rodzin, czy oddzielnie;
• czy w okresie wyp´dzenia odby∏o si´ coÊ szczególnie wa˝nego;
• jakie by∏y kontakty z osobami, gdzie rodzina zosta∏a przyj´ta na d∏u˝szy pobyt;
• czy znane sà przypadki pozostania na sta∏e w nowym
miejscu pobytu;
• w jakim terminie nastàpi∏ powrót i w jakim stanie zastano swà siedzib´;
• czy spotkano si´ po powrocie z jakimÊ rodzajem pomocy i kto jej udzieli∏.

Opisane prze˝ycia, z ewentualnymi uzupe∏nieniami,
prosimy dostarczyç osobiÊcie lub pocztà do Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie ul. Dworcowa 9A.
JeÊli ktoÊ chcia∏by opowiedzieç osobiÊcie o tamtych
wydarzeniach, prosimy o kontakt telefoniczny
– 22 774 83 26 lub 22 772 51 78. Cenne by∏yby zdj´cia
z tego okresu, które b´dzie mo˝na umieÊciç w wydanych
wspomnieniach (zdj´cia po wykorzystaniu do zwrotu).
Zwracamy si´ tak˝e do wszystkich zainteresowanych z proÊbà o ofiarowanie lub przekazanie w depozyt przedmiotów kultury materialnej, sprz´tów stosowanych w dawnych latach w gospodarstwie domowym,
czy do pracy w gospodarce rolnej. Od niedawna, dzi´ki pomocy Gminnego OÊrodka Kultury jest miejsce
na przechowanie i ekspozycj´.
Ë Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t

oraz ∏aêniami dla za∏ogi. Izby ˝o∏nierskie
by∏y ogrzewane, mia∏y system wentylacji
grawitacyjnej oraz ∏àcznoÊç telefonicznà
i oÊwietlenie elektryczne. Koszary po∏àczone by∏y z dwoma ty∏owymi dziedziƒcami
podziemnym korytarzem tzw. poternà, zachowanà do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie. Na barkach wybudowano betonowe tradytory obserwacyjno-artyleryjskie, zapewniajàce obron´ na przedpolu jak
i w obr´bie fortu. W elewacji koszar od strony drogi wyst´puje rzadko spotykana oprawa architektoniczna w stylu klasycyzujàcomanierystycznym, nawiàzujàcego do w∏oskiej architektury militarnej, podczas gdy
najcz´Êciej w fortach rosyjskich stosowano
detal neogotycki. W asymetrycznym za∏amaniu fortu znajdowa∏a si´ kaponiera przeciwskarpowa, po∏àczona poternà ze schronem w wale czo∏owym. Podobne po∏àczenia z wa∏em mia∏y kaponiery barkowe.
Na dziedziƒcach wewn´trznych fortu wykonano schrony pogotowia. W konstrukcji fortu ciekawostkà sà pozosta∏oÊci wàskiego
przejÊcia przylegajàcego od ty∏u do izb ˝o∏nierskich, które s∏u˝y∏o prawdopodobnie
do pods∏uchiwania rozmów ˝o∏nierzy, w celu badania panujàcych nastrojów wÊród wielonarodowej za∏ogi. W koszarach przygotowano równie˝ wewn´trzny, zamkni´ty obwód przystosowany do samodzielnej obrony
cz´Êci za∏ogi wiernej carowi przed zbuntowanà za∏ogà fortu. Fort zawiera∏ w swojej
konstrukcji najnowsze osiàgni´cia ówczesnej sztuki fortyfikacji, polegajàce na wbudowaniu betonowych kaponier przeciwskarpowych oraz os∏oni´ciu przejÊcia do koszar przed ogniem artylerii podziemnà
poternà. Po wybudowaniu obiektów betonowo – ziemnych fort zosta∏ wyposa˝ony
w stanowiska artylerii fortecznej ró˝nego
kalibru. W zale˝noÊci od rodzaju obsadzonych kaponier i stanowisk by∏y tam armaty
kazamatowe, strzelajàce pociskami kartaczowymi lub przeciwszturmowe, ustawiane
na wa∏ach. Ponadto ca∏oÊç uzbrojenia fortu
uzupe∏nia∏a sieç stanowisk ci´˝kich karabinów maszynowych Maxim kalibru 7,62mm.
Po zakoƒczeniu budowy fort w Beniaminowie zosta∏ w∏àczony w system obrony Warszawskiego Rejonu Fortecznego i obsadzony przez trzy kompanie z 2 Zegrzyƒskiego
Pu∏ku Piechoty Fortecznej, a ich miejscem
zakwaterowania by∏y wybudowane koszary
w Bia∏obrzegach.
(cdn)
Ë Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii
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* Fort w Beniaminowie Jacek Szczepaƒski Gazeta Miejscowa 5 styczeƒ 2011r.

