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SUKCESY SPORTOWE 

w skrócie
ROZWIÑZYWANIE 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w czerwcu 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wej-
Êcie od rehabilitacji):
• 07 czerwca 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 14 czerwca 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 21 czerwca 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, 

E.Staniszewska;
• 28 czerwca 2011 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w czerwcu 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 14 i 28 czerw-
ca 2011 r. od godz. 16.00

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU POCIÑGÓW

KOLEI MAZOWIECKICH

W zwiàzku z zamkni´ciem podmiejskiej cz´Êci linii
Êrednicowej w dniach 1 czerwca – 24 lipca 2011 r.
wystàpià nast´pujàce zmiany w organizacji ruchu
pociàgów Kolei Mazowieckich:
1) wi´kszoÊç pociàgów z kierunku zachodniego (Skier-

niewice, ˚yrardów, Grodzisk Maz., Warka, Góra Kal-
waria, Sochaczew, ¸owicz) skoƒczy bieg na dworcu
Warszawa Zachodnia, a z kierunku wschodniego (D´-
blin, Pilawa, Otwock, Miƒsk Maz., Mrozy) na dwor-
cu Warszawa Wschodnia;

2) na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Âród-
mieÊcie zostanie uruchomione po∏àczenie wahad∏o-
we z cz´stotliwoÊcià co 15 minut;

3) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Âród-
mieÊcie uruchomiona przez ZTM zostanie zast´pcza
komunikacja autobusowa;

4) na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Cen-
tralna – Warszawa Zachodnia bilety b´dà honoro-
wane u innych przewoêników; 

5) wi´kszoÊç pociàgów z kierunku T∏uszcza i Wo∏omi-
na przestanie kursowaç do stacji Warszawa Wschod-
nia/Zachodnia. W zamian pociàgi do stacji Warsza-
wa Wileƒska kursowaç b´dà w zwi´kszonym zesta-
wieniu. 

Szczegó∏owe informacje na stronie:
www.mazowieckie.com.pl
pod numerami telefonów: 
22 47 37 900 – ca∏odobowo
22 47 37 616– w godzinach 7.00-19.00
oraz w kasach biletowych Kolei Mazowieckich. 

HISTORYCZNE porozumienie 
W

Urz´dzie Gminy Wieliszew

Wójt Gminy Niepor´t Ma-

ciej Mazur i Wójt Gminy

Wieliszew Pawe∏ Kownacki podpisa-

li historyczne porozumienie koƒczàce

proces przy∏àczania so∏ectwa Micha-

∏ów-Reginów do Gminy Wieliszew.

So∏ectwo Micha∏ów-Reginów zo-

sta∏o przy∏àczone do Gminy Wieli-

szew na podstawie Rozporzàdzenia

Rady Ministrów z 24 lipca 2007

w sprawie ustalenia granic niektó-

rych gmin i miast oraz nadania sta-

tusu miast (Dz. U. z 2007 nr 136

poz. 961). Szczegó∏owe ustalenia do-

tyczàce przekazania cz´Êci nierucho-

moÊci spowodowa∏y istotne rozbie˝-

noÊci. Sprawy do tej pory nie uda∏o

rozstrzygnàç si´ w sàdzie administra-

cyjnym. Po wyborach samorzàdo-

wych nowy Wójt Gminy Wieliszew

Pawe∏ Kownacki oraz Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur zawarli kom-

promis, efektem którego jest podpi-

sanie porozumienia. Wymaga ono

jeszcze potwierdzenia przez Rad´

Gminy Wieliszew i Rad´ Gminy

Niepor´t. „Ciesz´ si´, ˝e doszliÊmy

z wójtem Paw∏em Kownackim

do porozumienia. Obie strony uzna-

∏y, ˝e dla dobra mieszkaƒców gmin

konieczne jest osiàgni´cie kompro-

misu. Nasz powiat s∏ynie przecie˝

z dobrej wspó∏pracy gospodarzy

i chcemy, aby nadal tak by∏o. Tylko

w oparciu o wzajemne zrozumienie

i szacunek mo˝emy budowaç naszà

przysz∏oÊç” – powiedzia∏ po podpi-

saniu porozumienia Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur. � BWilk

Tragicznie mógł zakoƒczyç si´ dla taksówkarza
z Warszawy kurs na teren gminy Niepor´t.
Gdy w lasach
w pobli˝u Wólki
Radzymiƒskiej
pasa˝er wyciàgnàł
nó˝, udało mu si´
na szcz´Êcie uciec
z samochodu. 

Najwa˝niejszym momentem
niedzielnego festynu
U-Rodziny Sołtysa
w Józefowie było uroczyste
otwarcie i poÊwi´cenie
kompleksu boisk sportowych
Orlik 2012 oraz placu
zabaw, które powstały
w sàsiedztwie szkoły.
Był te˝ atrakcyjny program
estradowy oraz
emocjonujàcy samorzàdowy
blok konkursowy, w którym

Z NO˚EM na taksówkarza

Wójt Gminy Niepor´t
Maciej Mazur i Wójt
Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki
podpisali historyczne
porozumienie
koƒczàce proces
przyłàczania sołectwa
Michałów-Reginów
do Gminy Wieliszew.

O zakoƒczonej sukcesem akcji 
policjantów z Niepor´tu i Legionowa – czytaj na stronie 6 Jak bawiliÊmy si´ na U-Rodzinach Sołtysa – czytaj na stronie 5 

SOŁECKIE Êwi´to i otwarcie Orlika

zmagali si´ sołtysi. Muzyk´ do zabawy zapewnił zespół Awans
oraz uczestnicy konkursu Józgraby 2011.
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Na
sesj´, która odby∏a si´

w Sali Gminnego OÊrod-

ka Kultury, przybyli za-

proszeni goÊcie: pose∏ na Sejm RP

Zenon Durka, przedstawiciel Kance-

larii Prezydenta RP Micha∏ Szwey-

cer, Starosta Jan Grabiec, Wicesta-

rosta Robert Wróbel, ksi´˝a Pro-

boszczowie Piotr J´drzejewski

i Jerzy Sieƒkowski. UroczyÊcie wr´-

czone zosta∏y odznaczenia, które

przyzna∏ Prezydent RP – Srebrny

Krzy˝ Zas∏ugi za wybitne zas∏ugi

w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci

lokalnej, za osiàgni´cia w pracy sa-

morzàdowej otrzyma∏ Wójt Gminy

Maciej Mazur. Ma∏gorzata Gajda,

kierownik Dzia∏u USC Urz´du Gmi-

ny odznaczona zosta∏a Medalem

Z∏otym za d∏ugoletnià s∏u˝b´. Wy-

ró˝nione osoby udekorowane zosta-

∏y przez przedstawiciela Kancelarii

Prezydenta Micha∏a Szweycera.

� B.W

15 maja w Stanisławowie Pierwszym odbyła si´ msza Êwi´ta polowa w intencji
rotmistrza Witolda Pileckiego. 

13 maja min´∏a 110 rocznica urodzin

Witolda Pileckiego, oficera AK,

wspó∏za∏o˝yciela Tajnej Armii Pol-

skiej, dobrowolnego wi´ênia KL

Auschwitz i organizatora dzia∏alno-

Êci konspiracyjnej w obozie, wi´ênia

politycznego okresu stalinowskiego

zamordowanego w 1948 roku.

W∏aÊnie 13 maja, w godzinach

wieczornych, mieszkaƒcy Rem-

belszczyzny, Stanis∏awowa Pierw-

szego i Kàtów W´gierskich uczcili

pami´ç rotmistrza, zapalajàc Êwiece

na rondzie w Rembelszczyênie, któ-

re ostatnio nazwane zosta∏o imie-

niem rotmistrza Witolda Pileckiego.

W niedziel´ uroczystà msz´ Êwi´-

tà odprawi∏ ksiàdz proboszcz Piotr

J´drzejewski. Uczestniczyli w niej:

Wójt Gminy Maciej Mazur, radni,

so∏tysi i mieszkaƒcy gminy. Przy o∏-

tarzu stan´∏y poczty sztandarowe

Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Kà-

tach W´gierskich, Niepor´cie i Wól-

ce Radzymiƒskiej, poczty Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym

oraz dru˝yny harcerskiej. W trakcie

mszy mia∏o miejsce uroczyste po-

Êwi´cenie ronda w Rembelszczyê-

nie, a przejazd odby∏ si´ w specjal-

nie na t´ okazj´ przygotowanych sa-

mochodach. 

Zorganizowana zosta∏a tak˝e wy-

stawa w plenerze, dokumentujàca

bohaterskà dzia∏alnoÊç rotmistrza

Pileckiego i okolicznoÊci dokonania

na nim mordu sàdowego przez sta-

linowskie s∏u˝by. 

� B.Wilk

PREZYDENT
przyznał
odznaczenia

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy,
zorganizowanej z okazji Dnia Samorzàdu
Terytorialnego, wr´czone zostały odznaczenia
przyznane przez Prezydenta RP.

PAMI¢CI najodwa˝niejszego 
z odwa˝nych

Z A P R A S Z A M Y

Wójt Gminy Niepor´t 
o r a z  

Fundacja „Zielona Moc” 
z a p r a s z a j à  n a  k o n f e r e n c j ´

CIEPŁO I EKOLOGIA
CZYLI PŁAå MNIEJ
ZA OGRZEWANIE
w ramach powiatowego
programu rozwoju
zielonej energii

Zapraszamy mieszkaƒców gminy
na spotkanie poÊwi´cone odna-
wialnym êródłom energii, kosztom
ogrzewania, ekologii oraz syste-
mom dotacji dla u˝ytkowników od-
nawialnych êródeł ciepła. Organiza-
torem konferencji jest Gmina Niepo-
r´t oraz Fundacja „Zielona Moc”.
Spotkanie to ma na celu przybli˝e-
nie mieszkaƒcom takich rozwiàzaƒ
jak kotły na biomas´, pellet, kolek-
tory słoneczne oraz pompy ciepła.

Ponadto zostanà omówione mo˝li-
woÊci pozyskania Êrodków finanso-
wych na realizacj´ takich inwestycji
m.in. z Banku Ochrony Ârodowiska.
Spotkanie poprowadzi Prezes Fun-
dacji Pan Piotr Koper.

Termin i miejsce spotkania:
6 czerwca 2011 roku godz. 18.00 sala
widowiskowa Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie przy ul. Dworo-
cowej 9A.

9 czerwca 2011 roku, w czwartek, o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej
Urz´du Gminy Niepor´t odb´dzie si´ sesja Rady Gminy w sprawie uchwalenia
„Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Niepor´t” oraz rozstrzygni´cia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag. 

INFORMACJA
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19 maja odbyła si´ VIII sesja
Rady Gminy Niepor´t, którà
poprowadził Przewodniczàcy
Rady E.Woêniakowski. 

UROCZYSTA sesja Rady
Gminy Niepor´t 

VIII sesja Rady Gminy Niepor´t

We wtorek 24 maja
odbyła si´ uroczysta
sesja Rady Gminy
Niepor´t, zwołana
z okazji Dnia
Samorzàdu
Terytorialnego, który
obchodzony
jest 27 maja.

w dniu 27 lipca 2011 r. w sali konferencyjnej w budynku Urz´du Gminy Niepor´t – II p., adres: Plac
WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, odb´dà si´ przetargi na sprzeda˝ ni˝ej wymienionych nieruchomoÊci:
1/ nieruchomoÊç oznaczona nr 49/2 i nr 50/1 o łàcznej pow.0,6562 ha poło˝ona we wsi i gmi-

nie Niepor´t
Cena wywoławcza – 2 461 740,00 zł brutto, w tym 23% VAT 
Wadium w wysokoÊci – 481 000 zł
Przetarg odb´dzie si´ 27 lipca 2011 r. godz. 12.00

2/ nieruchomoÊç oznaczona nr 19/1, i nr 19/2, o łàcznej pow. 0,3839 ha, poło˝onej we wsi i gmi-
nie Niepor´t, oraz udział 3/6 cz´Êci we współwłasnoÊci nieruchomoÊci oznaczonej nr 19/6, prze-
znaczonej pod drog´
Cena wywoławcza – 497 720 zł brutto, w tym 23% VAT 
Wadium w wysokoÊci – 98 000 zł
Przetarg odb´dzie si´ 27 lipca 2011 r. godz. 11.00

3/ nieruchomoÊç oznaczona nr ewid. 185/7, o powierzchni 0,15 ha, poło˝ona we wsi Izabelin
gmina Niepor´t
Cena wywoławcza – 424 350,00 zł brutto, w tym 23% VAT 

Wadium w wysokoÊci – 84 000 zł
Przetarg odb´dzie si´ 27 lipca 2011 r. godz. 10.00

W przetargach mogà braç udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacà wadium w taki sposób,
aby najpóêniej w dniu 22 lipca 2011 r. wadium wpłyn´ło na rachunek bankowy Gminy Niepor´t.
Szczegółowe 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 22 767-04-12, w godzi-
nach pracy Urz´du Gminy Niepor´t.

OGŁOSZENIE – PRZETARGI NA SPRZEDA˚ NIERUCHOMOÂCI

Na podstawie Art. 24. ust. 7. ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadza-
niu Êcieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze
zm.), w zwiàzku z Uchwałà Nr VIII/41/2011
Rady Gminy Niepor´t z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe

zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowa-
dzanie Êcieków, Gminny Zakład Komunalny
w Niepor´cie ogłasza taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadza-
nie Êcieków. Taryfy obowiàzujà w sieciach
eksploatowanych przez Gminny Zakład Ko-
munalny w Niepor´cie.

OGŁOSZENIE GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEPOR¢CIE

Rodzaj Stawki obowiàzujàce

1 WODA – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 2,35 zł/m3

2 ÂCIEKI – gospodarstwa domowe i pozostali usługobiorcy 4,14 zł/m3

3 STAŁA OPŁATA ABONAMENTOWA
– gospodarstwa domowe 1,80 zł/odb/miesiàc
– przedsi´biorcy oraz budynki wielolokalowe 10,00 zł/odb/miesiàc

Do cen i stawek opłat okreÊlonych w taryfach dolicza si´ podatek od towarów i usług, zgod-
nie z obowiàzujàcymi przepisami, który aktualnie wynosi 8%.

INFORMACJA dla przedsi´biorców
Z dniem 1 lipca 2011 r. ruszy Centralna Ewidencja i Informacja
o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministra
Gospodarki elektroniczna baza przedsi´biorców.

Gminy do czasu przeniesienia wszystkich

swoich wpisów do CEIDG b´dà przyjmo-

waç zg∏oszenia zmian we wpisach zare-

jestrowanych u siebie przedsi´biorców.

Organem ewidencyjnym dla tych przed-

si´biorców nadal b´dzie w∏aÊciwy

wójt/burmistrz/prezydent miasta. Z chwi-

là przeniesienia przez gmin´ wpisów

do CEIDG rol´ organu ewidencyjnego

przejmie minister w∏aÊciwy do spraw go-

spodarki, a zmian we wpisach b´dzie

mo˝na dokonywaç w CEIDG. 

Natomiast osoby, które zdecydujà si´

podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà od 1 lip-

ca 2011 r., dokonajà tego wed∏ug no-

wych zasad tj. przez internet jeÊli posia-

dajà kwalifikowany podpis elektronicz-

ny, albo zgodnie z art. 26 ustawy

z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia-

∏alnoÊci gospodarczej wniosek o wpis

do CEIDG mogà z∏o˝yç na odpowied-

nim formularzu w wybranym przez

przedsi´biorc´ urz´dzie gminy osobiÊcie

bàdê listem poleconym, w tym przypad-

ku w∏asnor´cznoÊç podpisu powin-

na byç poÊwiadczona przez notariusza.

Pod D´bem WolnoÊci z∏o˝ono 6 bia∏o-czer-

wonych ró˝, dla ka˝dego z 6 mieszkaƒców

naszej Gminy, uczestników bitwy. Ich na-

zwiska zaczerpni´te zosta∏y z wykazu „In-

deks Represjonowanych”, opracowanego

przez „OÊrodek Karta”. W indeksie tym

widnieje szeÊç nazwisk ˝o∏nierzy 2 Korpu-

su Polskiego, uczestniczàcych w bitwie

pod Monte Cassino, pochodzàcych z gmi-

ny Niepor´t: sier˝. Marcin Szyperek s. Sta-

nis∏awa, Franciszek Jankowski s. Andrzeja,

Feliks Kawka s. Chryzostoma, Franciszek

Olechowski s. Jana, Jan Szaturski s. Felik-

sa, Stanis∏aw Woêniakowski s Franciszka.

Stowarzyszeniu znane sà dalsze losy

sier˝. Marcina Szyperka, o pi´ciu pozosta-

∏ych uczestnikach bitwy brakuje bli˝szych

danych. Cz∏onkowie Stowarzyszenia zwra-

cajà si´ z proÊbà o udost´pnienie posiada-

nych informacji o tych ̋ o∏nierzach, by w na-

st´pnà rocznic´ mo˝na by∏o przekazaç

mieszkaƒcom ich historie. 

� W.B∏awdziewicz

TARYFY OPŁAT ZA DOSTRACZONÑ WOD¢ I ODBIÓR ÂCIEKÓW
obowiàzujàce od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

W ROCZNIC¢ bitwy pod Monte Cassino
Z inicjatywy członków Stowarzyszenia MiłoÊników Historii Regionu
Gminy Niepor´t, po raz pierwszy w tym roku, w 67 rocznic´ bitwy
pod Monte Cassino, uczciliÊmy
pami´ç mieszkaƒców Gminy
Niepor´t, bioràcych udział w walce.

P
odczas sesji Rada Gminy nada∏a

rondu po∏o˝onemu na skrzy˝owa-

niu ulicy Jana Kazimierza z uli-

cà Zegrzyƒskà we wsi i gminie Niepo-

r´t nazw´ „rondo im. Jana Paw∏a II”

(uchwa∏a nr IX/44/2011) uznajàc, ˝e

rondo wybudowane na skrzy˝owaniu

dwóch dróg wojewódzkich nr 631

i nr 633 ma szczególne znaczenie, po-

niewa˝ znajduje si´ na eksponowanym

miejscu – po∏àczeniu dwóch szlaków

turystycznych w sàsiedztwie Jeziora

Zegrzyƒskiego, charakterystycznego

miejsca dla Gminy. Uznano, ˝e ron-

do jako szczególne miejsce w naszej

Gminie zas∏uguje na jego oznaczenie

imieniem Polaka tak wa˝nego dla

wszystkich rodaków, a tak˝e cenione-

go przez inne narody.

Nadano tak˝e nazw´ „Rumianko-

wa” wewn´trznej drodze gminnej po∏o-

˝onej we wsi i gminie Niepor´t stano-

wiàcej dzia∏ki ewid. o nr 24/80 i 24/84

(uchwa∏a nr IX/45/2011). 

Po cz´Êci merytorycznej Przewodni-

czàcy Rady Gminy zaprosi∏ do zabra-

nia g∏osu przyby∏ych na sesj´ goÊci:

pos∏a Zenona Durk´, przedstawiciela

Kancelarii Prezydenta RP Micha∏a

Szweycera, Starost´ Jana Grabca, Wi-

cestarost´ Roberta Wróbla, w imieniu

proboszczów gminnych parafii g∏os

zabra∏ ks. Piotr J´drzejewski.

Po wystàpieniach okolicznoÊcio-

wych z okazji Dnia Samorzàdu Tery-

torialnego, przedstawiciel Kancelarii

Prezydenta RP Micha∏ Szweycer wr´-

czy∏ odznaczenia paƒstwowe przedsta-

wicielom samorzàdu gminnego: Srebr-

nym Krzy˝em Zas∏ugi zosta∏ odzna-

czony Wójt Gminy S∏awomir Maciej

Mazur, z∏otym medalem za d∏ugoletnià

s∏u˝b´ zosta∏a odznaczona Ma∏gorzata

Gajda – wieloletni pracownik Urz´du

Gminy, kierownik Urz´du Stanu Cy-

wilnego.

Po uroczystoÊci wr´czenia odznaczeƒ

uhonorowani samorzàdowcy odebrali

liczne gratulacje.

� J.Joƒska

Podczas sesji Rada Gminy Niepor´t podj´∏a na-

st´pujàce uchwa∏y (treÊç uchwa∏ dost´pna w BIP

– zak∏adka „Uchwa∏y Rady”):

– uchwa∏´ nr VIII/39/2011 w sprawie ustale-

nia op∏aty za Êwiadczenia udzielane przez

przedszkola publiczne prowadzone przez

gmin´ Niepor´t w czasie przekraczajàcym

wymiar zaj´ç zapewniajàcych bezp∏atne na-

uczanie, wychowanie i opiek´.

Ustalono czas bezp∏atnego nauczania, wy-

chowania i opieki obejmujàcy realizacj´

podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego w przedszkolach publicznych pro-

wadzonych przez gmin´ Niepor´t w wymia-

rze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu

od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 7.30

– 12.30. 2. Poza wymienionymi godzinami,

przedszkola publiczne udzielajà odp∏atnych

Êwiadczeƒ obejmujàcych nauczanie, wycho-

wanie i opiek´ w zakresie wykraczajàcym

ponad wymagane minimum programowe.

Za ka˝dà zadeklarowanà przez rodzica rozpo-

cz´tà godzin´ korzystania przez dziecko ze

Êwiadczeƒ udzielanych przez przedszkole,

ustalono op∏at´ w wysokoÊci 3 z∏. W celu

umo˝liwienia dost´pu do edukacji przedszkol-

nej jak najszerszej liczbie dzieci w uchwale

przewidziano ulgi dla dzieci z rodzin wielo-

dzietnych. Odp∏atnoÊç wyniesie odpowiednio:

za drugie dziecko – 2,5 z∏, za trzecie i kolejne

dziecko z tej samej rodziny – 2 z∏ za 1 godzi-

n´ us∏ug opiekuƒczo-wychowawczych Êwiad-

czonych przez przedszkole w czasie wykracza-

jàcym ponad realizacj´ podstawy programowej

wychowania przedszkolnego.

– uchwa∏´ nr VIII/41/2011 w sprawie zatwier-

dzenia taryf za zbiorowe zapatrzenie w wo-

d´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków przez

przedsi´biorstwo wodociàgowo – kanaliza-

cyjne Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepo-

r´cie. Rada Gminy zatwierdzi∏a taryf´

za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ przez

Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie

za 1m3 wody dostarczonej do odbiorców

us∏ug – w wysokoÊci 2,35 z∏ netto oraz tary-

f´ za zbiorowe odprowadzanie Êcieków odbie-

ranych przez Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie za 1 m3 Êcieków odprowadzo-

nych od odbiorców us∏ug – w wysoko-

Êci 4,14 z∏ netto.Powy˝sze taryfy b´dà obo-

wiàzywç od 1 lipca 2011 roku.

– uchwa∏à nr VIII/42/2011 Rada Gminy usta-

li∏a „Regulamin korzystania z gminnego

kompleksu boisk sportowych zrealizowa-

nych w ramach ogólnopolskiego programu

„Moje Boisko – Orlik 2012” znajdujàcego si´

w Józefowie.

Ponadto radni zostali zapoznani ze Sprawoz-

daniem z realizacji programu wspó∏pracy z or-

ganizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia∏al-

noÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie

za rok 2010.

Dyrektor Monika Kulma przedstawi∏a, przy-

gotowane w formie prezentacji multimedialnej,

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Samodzielnego

Publicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej

w Niepor´cie za 2010 rok; dyrektor Lech Gà-

sior przedstawi∏ Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

Gminnego Zak∏adu Komunalnego; Sprawozda-

nie z dzia∏alnoÊci Biblioteki Publicznej Gmi-

ny Niepor´t za 2010 rok zaprezentowa∏a dyrek-

tor El˝bieta Kotowska, a Sprawozdanie z dzia-

∏alnoÊci Gminnego OÊrodka Kultury z siedzibà

w Niepor´cie za 2010 rok omówi∏a dyrektor

Bogus∏awa Oksza-Klossi. 

Prezentacja sprawozdaƒ sta∏a si´ punktem

wyjÊcia do dyskusji na temat kondycji s∏u˝by

zdrowia i rozwoju kultury na terenie Gminy

Niepor´t. � J.Joƒska
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E D U K A C J A  W  G M I N I E

W tegorocznym Gminnym Konkursie J´zyka Angielskiego pod patronatem Wójta Gminy
Niepor´t, organizowanym w Józefowie, uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół
podstawowych.

Zielona szkoła, wyjazd
uczniów ze szkoły
w Niepor´cie, ju˝ za nami.
Pi´ç dni min´ło
w mgnieniu oka! Pogoda
nas rozpieszczała! I nie
tylko pogoda... SpotkaliÊmy
wspaniałych ludzi,
prze˝yliÊmy pi´kne chwile.
Powspominajmy...

ZIELONA Szkoła – ZWARDO¡ 2011

Poniedzia∏ek, 9 maja
S∏oneczny poranek optymistycznie nastraja do podró-

˝y 79 uczestników wyprawy do Zwardonia i ich nie-

ustraszone opiekunki – panie: Ma∏gosi´ Stromeckà,

Agat´ Krasowskà, Agnieszk´ Lewandowskà, Iwon´

Kopk´, Ani´ Szostek. ˚àdni przygód wsiadamy do au-

tokarów, by rozpoczàç niezapomnianà podró˝ po be-

skidzkich szlakach z biurem podró˝y Tour Guide i pi-

lotem, panem Tomkiem Zdunkiem. Jeszcze tylko

ostatnie po˝egnania z rodzicami i … dwa weso∏e auto-

kary wyruszajà w drog´.

Po 13.00 jesteÊmy w Tarnowskich Górach, gdzie

spotykamy si´ z panià pilot, Patrycjà Polak, która to-

warzyszyç nam b´dzie przez kolejne 4 dni bieszczadz-

kiej przygody. Na poczàtek wspólnie zwiedzamy Za-

bytkowà Kopalni´ Srebra w Tarnowskich Górach. Ro-

bi ona ogromne wra˝enie na zwiedzajàcych, ale

najbardziej wszystkim podoba si´ tutaj sp∏yw ∏ódkami

podziemnym kana∏em.

Ko∏o 19.00 jesteÊmy na miejscu, w DW Granit

w Zwardoniu. Po drodze uda∏o nam si´ jeszcze zoba-

czyç pierwsze górskie krajobrazy i dom Adama Ma∏y-

sza w WiÊle. 

Wtorek, 10 maja 
To dzieƒ wielkiej wyprawy dla grupy starszej i zaba-

wy dla grupy m∏odszej. 

Klasy V i VI wraz z opiekunami i przewodnikiem

górskim, panem Tomkiem, udajà si´ do Narodowego

Rezerwatu Przyrody w Ma∏ej Fatrze Krywaƒskiej

na S∏owacji, by podziwiaç fantastyczne wàwozy skal-

ne. Przemierzajà tam szlak Janosikowe Diery w masy-

wie Velkego Rozsutca (1609 m), korzystajàc z k∏adek,

drabinek i schodów wtopionych w bajkowy krajobraz

zwiàzany z legendà s∏ynnego rozbójnika, Janosika.

W drodze powrotnej mijajà jego pomnik, a tak˝e od-

wiedzajà symboliczny pomnik ofiar gór.

Klasy m∏odsze z przewodniczkà Patrycjà wje˝d˝a-

jà na Gór´ ̊ ar, by poszaleç na torze saneczkowym, po-

dziwiaç urokliwà panoram´ na Jezioro ˚ywieckie, pa-

smo Magurki Wilkowickiej i Hrobaczà ¸àk´, a tak˝e

popisy szybowce Górskiej Szko∏y Szybowcowej „˚ar”. 

Odwiedzajà te˝ LeÊny Gród w Milówce, gdzie znaj-

duje si´ m.in. posàg Âwi´towita, który zosta∏ zg∏oszo-

ny do Ksi´gi Rekordów Guinnessa.

Po atrakcjach górskich odwiedzajà koronczark´

w Koniakowie, gdzie poznajà m.in. histori´ regional-

nych strojów. Zjadajà te˝ obiad w prawdziwej góral-

skiej Karczmie „Ochodzita”, z której tarasu rozciàga si´

malowniczy widok, m.in. na Tatry. 

Zaczynamy zaprzyjaêniaç si´ z nowo poznanymi

przewodnikami. Jest to dla obu grup dzieƒ wyczerpu-

jàcy, ale pe∏en niezapomnianych wra˝eƒ.

Âroda, 11 maja
Nast´puje zamiana miejsc. M∏odsze dzieci jadà

do Doliny Vratnej – tam pokonujà cz´Êç Janosiko-

wych Dier – pierwsze k∏adki i drabinki, a nast´pnie

wspinajà si´ na Gór´ Gruƒ (prawie 1000 m wyso-

koÊci).

Starsi tymczasem odwiedzajà LeÊny Gród, szalejà

na torze saneczkowym Góry ˚ar, poznajà góralski kli-

mat karczmy „Ochodzita” i odwiedzajà koniakowskà

koronczark´.

Wieczorem niespodzianka – wizyta pani Ireny Go-

lec, mamy braci Golców, która opowiada ciekawostki

o karierze swoich synów, prezentuje góralski folklor

Êpiewajàc piosenki i mówiàc wiersze zwiàzane z regio-

nem. Rozdaje te˝ autografy, podpisuje plakaty Golców

i ch´tnie pozuje do zdj´ç.

Ale prawdziwe zaskoczenie czeka nas ju˝ po ciszy

nocnej, gdy przygotowujemy si´ do snu – Patrycja og∏a-

sza alarm, w ciàgu kilku sekund wszyscy zmieniajà pi-

˝amy na ciep∏e ubranie i wyruszamy na nocny rajd

po górach zorganizowany przez w∏aÊciciela Granitu, pa-

na Polaka. Pogoda jest fantastyczna, niebo rozgwie˝-

d˝one, ksi´˝yc wysoko, a my… biegniemy przez oko-

liczny górski las. M∏odsi bojà si´ niedêwiedzi i wilków,

starsi dajà si´ porwaç przygodzie. Zabawa jest fanta-

styczna. Wracamy z tej nocnej wycieczki ko∏o 23.00,

ale emocje minionych godziny nie wszystkim pozwa-

lajà od razu spokojnie zasnàç….

Czwartek, 12 maja
Nasz niestrudzony przewodnik Tomek i panowie kie-

rowcy, którzy stali si´ ju˝ nie tylko przewoênikami, ale

i cz∏onkami naszej wyprawy, wyruszajà z grupà niestru-

dzonych Êmia∏ków na Rachowiec, by stamtàd podzi-

wiaç widoki na Beskid ˚ywiecki. Idealna pogoda spra-

wia, ˝e trud ch∏opaków i dwóch dziewczynek zostaje

nagrodzony! Widoki zapierajà podobno dech w pier-

siach, ale to mogà potwierdziç tylko najwytrwalsi! Le-

niuchy (wÊród nich ja) wraz z Patrycjà udajà si´ w tym

czasie na spokojny, dwugodzinny spacer po Zwardo-

niu. Na brak malowniczych krajobrazów tak˝e nie mo-

˝emy narzekaç.

Po po∏udniu – zas∏u˝ona kàpiel w basenie i spotka-

nie z kapelà góralskà, która opowiada o regionalnych

instrumentach, gra i uczy dzieci zabaw, a na koniec

– konkurs wiedzy o regionie z nagrodami!

O 20.00 rozpoczyna si´ oczekiwana przez wszyst-

kich – dyskoteka. Niestety, to po˝egnanie z goÊcinny-

mi progami DW Granit.

Piàtek, 13 maja
W kroplach deszczu i z ˝alem w sercach odje˝d˝amy ze

Zwardonia. Kierujemy si´ do Bielska-Bia∏ej, gdzie w Stu-

diu Filmów Rysunkowych oczekujà na nas m.in. Bolek

i Lolek, Reksio, Baltazar Gàbka i inni ulubieƒcy zarówno

najm∏odszych, jak i najstarszych uczestników wycieczki.

OpowieÊç o tym, jak powstaje film rysunkowy

zwieƒczona jest projekcjà kreskówek, które znajà i ko-

chajà wszystkie dzieci. 

W Bielsku ze ∏zami w oczach ˝egnamy te˝ Patrycj´,

którà polubili wszyscy uczestnicy wyprawy. Wiemy

z pewnego êród∏a, ̋ e i ona wzruszy∏a si´ tym rozstaniem

– byliÊmy pierwszà du˝a grupà, której przewodzi∏a.

Po rozstaniu z Patrycjà kierujemy si´ ju˝ w stron´

domu. Podró˝, choç d∏uga, mija szybko w mi∏ej atmos-

ferze. Przed oczami przebiegajà nam obrazy z ostatnich

dni. Wracamy bardziej z˝yci ze sobà, bogatsi o nowe

wiadomoÊci, wra˝enia. ˚al si´ rozstawaç z nowo po-

znanymi miejscami i ludêmi. Dzi´kujemy Panu Tom-

kowi Zdunkowi za zorganizowanie tak pi´knej wyciecz-

ki, pani Patrycji Polak, która by∏a dla nas wspania∏ym

pilotem i jej tacie za nocny rajd, a tak˝e panom kierow-

com – Danielowi i Darkowi, którzy zapewnili nam bez-

pieczny transport w mi∏ej atmosferze. Byç mo˝e spo-

tkamy si´ jeszcze kiedyÊ na turystycznych szlakach…

� Iwona Kopka – niestrudzona uczestniczka 

i jedna z opiekunek tej wyprawy

Dzieci przygotowywane by∏y przez

nauczycieli j´zyka angielskiego

w swoich szko∏ach: SP w Niepor´cie

– A. ¸uczyƒska, M. Golonka, SP

w Wólce Radzymiƒskiej – E. Trzciƒ-

ska, SP w Bia∏obrzegach – A.

Ogrodzka Gradek, SP w Izabelinie

– M. Woêniakowska, SP w Józefowie

– B. Jakubik Pietrucha, K. Zieliƒska.

Nauczyciele przygotowali zakres

gramatyczno-leksykalny materia∏u

obowiàzujàcego na konkursie, testy

na ka˝dy poziom oraz sprawdzali je

wed∏ug klucza odpowiedzi.

I etap konkursu mia∏ miejsce 17

marca. Wzi´∏o w nim udzia∏ 163

uczniów ze szkó∏ podstawowych

z gminy Niepor´t. Do II etapu za-

kwalifikowa∏o si´ 51uczniów.

Test konkursowy odbywa∏ si´

osobno na trzech poziomach dla

uczniów klas IV, V i VI.

Obejmowa∏ zadania typu: liste-

ning, grammar, vocabulary, reading.

Na ka˝dym poziomie zadanie typu

listening (s∏uchanie w celu wychwy-

cenia konkretnej informacji) by∏o

udost´pnione dwukrotnie.

Organizacj´ i przeprowadzenie

konkursu obserwowa∏a konsultantka

firmy Pearson Longman i sponsor

upominków dla uczniów Marta

Strzy˝ewska.

Laureatami tegorocznego konkur-
su zostali:
Klasa VI: I miejsce – Maciek So-

chacki Wólka Radzymiƒska, II miej-

sce – Szymon Piotrowski Izabe-

lin, III miejsce – Ola Krzywaƒska

Bia∏obrzegi,

Klasa V: I miejsce – Weronika

Kawka Józefów, II miejsce Micha∏

Dukaczewski – Bia∏obrzegi, III miej-

sce Micha∏ Frankowski – Bia∏obrzegi,

Klasa IV: I miejsce Maria Wróbel

Izabelin, II miejsce Adrian Smolar-

ski Izabelin, III miejsce: Zofia Ki-

t∏owska Józefów, Monika Lozia Nie-

por´t.

Rozdanie dyplomów i nagród ufun-

dowanych przez Wójta Gminy Nie-

por´t odb´dzie si´ w dniu zakoƒcze-

nia roku szkolnego. 

� Beata Jakubik Pietrucha

W Gminnym Konkursie J´zyka Polskiego, który odbył si´ 24 maja w Białobrzegach,
uczennice SP im. Wandy Chotomskiej w Józefowie odniosły wielki sukces. 

MISTRZYNIE ortografii
Dzi´ki swej obszernej wiedzy

dziewcz´ta zaj´∏y wszystkie miejsca

na podium: I miejsce Ewelina Kuêma,

II miejsce Milena Kuêma, III miejsce

Natalia Sucharska.

W konkursie brali udzia∏ uczniowie

klas szóstych ze wszystkich gminnych

szkó∏. Test sk∏ada∏ si´ z dyktanda oraz

cz´Êci ortograficzno-gramatycznej.

Trzeba by∏o wykazaç si´ równie˝

znajomoÊcià zwiàzków frazeologicz-

nych zwiàzanych z mitologià. Dziew-

czyny z Józefowa okaza∏y si´ bezkon-

kurencyjne. Serdecznie im gratuluje-

my! � Katarzyna Zieliƒska

GMINNY Konkurs J´zyka Angielskiego
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W Y D A R Z E N I A

Na
so∏eckie Êwi´to mieszkaƒcy

przybywali ca∏ymi rodzinami.

Na Orliku od rana rozgrywany

by∏ pierwszy so∏ecki turniej pi∏karski,

a na placu zabaw najm∏odsi pokonywali to-

ry przeszkód. W oficjalnym otwarciu no-

wych inwestycji uczestniczyli zaproszeni

goÊcie: pose∏ Zenon Durka, Starosta Jan

Grabiec, Prezydent Legionowa Roman

Smogorzewski, przedstawiciel kancelarii

Prezydenta RP Micha∏ Szweycer. Reprezen-

tujàcy Ministra Sportu i Turystyki Micha∏

Czaykowski odczyta∏ pismo Ministra Adam

Giersza i przekaza∏ m∏odzie˝y komplet pi-

∏ek. PoÊwi´cenia Orlika dokona∏ ksiàdz

Piotr Âliwka.

A na scenie i poza nià organizatorzy przy-

gotowali bogaty program i sporo dodatko-

wych atrakcji. Na poczàtek by∏ program fa-

milijny i wyst´p zespo∏u m∏odzie˝y 50+ ze

Stanis∏awowa Drugiego. Gromkie brawa

zebra∏ zespó∏, debiutujàcy tego dnia na sce-

nie. Stworzy∏y go mamy uczniów oraz na-

uczycielki ze szko∏y w Józefowie. Wyko-

na∏y bez tremy wiàzank´ przebojów, z uk∏a-

dem choreograficznym Wyst´powali te˝

uczniowie, zespó∏ Piena Voce i To Be Up.

Wielkie emocje wzbudzi∏ jak zwykle samo-

rzàdowy blok konkursowy, którego g∏ów-

nymi bohaterami byli so∏tysi. By∏o szuka-

nie jajek w sianie, skoki w p∏etwach, wy-

Êcigi taczek i zawody w si∏owaniu na r´ce. 

Muzyk´ zapewnili uczestnicy konkursu

zespo∏ów weselnych Józgraby 2011, wystà-

pi∏ te˝ nasz dobry znajomy zespó∏ Awans.

Festyn zakoƒczy∏ si´ zabawà przed scenà

i koncertem zwyci´zcy konkursu, zespo∏u

Prestige z Warszawy. 

A poza scenà najm∏odsi mieli do dyspozy-

cji nie tylko plac zabaw przy szkole, tak˝e

ma∏e weso∏e miasteczko z euro-bungy, zje˝-

d˝alnià pneumatycznà, dmuchanym zam-

kiem i rodeo-bykiem. W stoisku promocyj-

nym Urz´du Gminy zorganizowane zosta∏y

punkty plastyczny oraz konkursowy. Za ma-

lowank´ lub prawid∏owà odpowiedê na py-

tanie, sprawdzajàce wiedz´ o gminie, loso-

wa∏o si´ nagrod´. A maskotka gminy Bobern

ujawni∏ swój nowy talent do gry w pi∏k´ no˝-

nà. Zabawa by∏a znakomita!

Najwa˝niejszym momentem niedzielnego festynu U-Rodziny
Sołtysa w Józefowie było uroczyste otwarcie i poÊwi´cenie
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 oraz placu zabaw,
które powstały w sàsiedztwie szkoły 

SOŁECKIE Êwi´to i otwarcie Orlika
Losowanie nagrody w stoisku promocyjnym Urz´du Gminy Debiutantki na scenie realizujà marzenie M∏odzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugiego

Dzieci polubi∏y gminnà maskotk´ Nie∏atwo jest znaleêç jajka w sianie Âwietny wyst´p zespo∏u Prestige

Pogoƒ Józefów – nadzieja pi∏karska Józefowa
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B E Z P I E C Z E ¡ S T W O / S P O R T

KRONIKA POLICYJNA

PRZESZKADZAŁ IM PRZYSTANEK  
Dwaj mieszkaƒcy gminy Niepor´t zostali zatrzymani

przez funkcjonariuszy, po tym jak w nocy wybili szyb´
w przystanku autobusowym. M´˝czyêni odpowiedzà
przed sàdem za zniszczenie mienia. Za popełnione
przest´pstwo grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolnoÊci.

Adam P. zamówił kurs taksówkà w okolice Niepor´tu.
W lesie pasa˝er wyjàł nó˝ i zagroził kierowcy u˝yciem, a nast´pnie
odjechał audi taksówkarza. M´˝czyzna prawdopodobnie usłyszy
zarzut dokonania rozboju z u˝yciem niebezpiecznego narz´dzia.
Grozi mu za to nawet do 12 lat pozbawienia wolnoÊci.

17 maja w nocy dwaj mieszkaƒcy

gminy Niepor´t wracali do domu.

Na ich drodze nagle stanà∏ przystanek

autobusowy. M´˝czyêni nie potrafili

przejÊç obok przystanku oboj´tnie,

w zwiàzku z czym postanowili wybiç

w nim szyby. Dodatkowo jeden z nich

wyrwa∏ pobliski znak drogowy.

Na widok nadje˝d˝ajàcego radio-

wozu dwaj 22-latkowie zacz´li ucie-

kaç. Po krótkim poÊcigu policjanci

zatrzymali Adriana L. Wyczuli

od niego silnà woƒ alkoholu. Po ba-

daniu alkomatem okaza∏o si´, ˝e

m´˝czyzna ma we krwi ponad pro-

mil alkoholu. Dalsze czynnoÊci

z Adrianem L. b´dà prowadzone

przez policjantów z komisariatu

w Niepor´cie jak m´˝czyzna wy-

trzeêwieje.

W toku prowadzonych czynnoÊci

policjanci ustalili i zatrzymali kilka

godzin póêniej drugiego z m´˝-

czyzn ¸ukasza ˚.

Obaj mieszkaƒcy gminy Niepor´t

odpowiedzà przed sàdem za znisz-

czenie mienia. Za pope∏nione prze-

st´pstwo grozi im nawet do 5 lat po-

zbawienia wolnoÊci. 

� ds. kpp legionowo

SPRAWCA ROZBOJU ZATRZYMANY 

Kilka dni temu na jednej z ulic w War-

szawie, Adam P. zamówi∏ kurs w oko-

lice Niepor´tu. W czasie, gdy przeje˝-

d˝ali przez tereny leÊne w miejscowo-

Êci Wólka Radzymiƒska m´˝czyzna

wyjà∏ ze swojej teczki nó˝. Wystra-

szony kierowca zatrzyma∏ si´ i wy-

siad∏ z samochodu, w obawie o swo-

je ˝ycie i zdrowie. Jak tylko taksów-

karz wysiad∏ z samochodu, Adam P.

wsiad∏ na miejsce kierowcy i odjecha∏.

Taksówkarz natychmiast powiado-

mi∏ o zdarzeniu policjantów. Wspól-

ne dzia∏ania operacyjne legionow-

skich policjantów i policjantów

z Niepor´tu doprowadzi∏y do spraw-

cy rozboju. W miejscowoÊci S∏upno

funkcjonariusze odnaleêli porzucone

audi. Nast´pnie w wyniku penetracji

terenu zosta∏ zatrzymany Adam P.

M´˝czyzna jest mieszkaƒcem po-

wiatu wo∏omiƒskiego.

Adam P. prawdopodobnie us∏yszy

zarzut dokonania rozboju z u˝yciem

niebezpiecznego narz´dzia. Za pope∏-

nione przest´pstwo grozi mu nawet

do 12 lat pozbawienia wolnoÊci. Dal-

sze czynnoÊci z udzia∏em Adama P.

b´dà prowadzone przez prokuratur´.

� ds. kpp legionowo

ANTEK Zalewski znów na podium

Zawodniczki UKS
D´bina, uczennice
Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym,
zanotowały kolejny
sukces – zwyci´stwo
w turnieju o puchar
Dyrektora MOSiR
w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Antek Zalewski, uczeƒ klasy IV b Szkoły Podstawowej w Niepor´cie,
wychowanek Sekcji Judo Legionowskiego Towarzystwa Sportowego,
zajàł 3 miejsce w Mistrzostwach Warszawy Dzieci w Judo im. Jana
Âlawskiego.

21
maja w Nowym Dworze

Mazowieckim odby∏ si´

turniej pi∏ki siatkowej ka-

detek (roczniki 1995 i m∏odsze)

o puchar Dyrektora MOSiR. W Tur-

nieju uczestniczy∏o 5 dru˝yn: AZS

AWF Warszawa, UKS Iskra Legio-

nowo, MOSiR Nowy Dwór Mazo-

wiecki, UKS P∏oƒsk oraz UKS D´-

bina. Reprezentujàce Gmin´ Niepo-

r´t dziewcz´ta z UKS D´bina,

uczennice Gimnazjum w Stanis∏a-

wowie Pierwszym odnios∏y sukces

zdobywajàc I miejsce w turnieju

i puchar Dyrektora MOSiR. 

Zawodniczki wygra∏y wszystkie

mecze: z AZS AWF Warszawa 3:0,

z Iskrà Legionowo 3:0, z MOSiR

Nowy Dwór Mazowiecki 2:1, z UKS

P∏oƒsk 2:1.

Sk∏ad zespo∏u UKS D´bina: Ewe-

lina Burza – kapitan zespo∏u, Marze-

na Kowalska, Aleksandra Borkow-

ska, Marcelina Onisk, Martyna Za-

jàc, Eliza Burza, Aleksandra

Rasiƒska, Kamila Bouhamadouche,

Natalia M∏ynarczyk.

Trener zespo∏u – Bronis∏aw Orli-

kowski.

� D.PieÊniak

Ostateczne wyniki turnieju:
1. UKS D´bina

2. AZS AWF Warszawa
3. UKS Płoƒsk

4. MOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
5. Iskra Legionowo

Mistrzostwa odby∏y si´ w hali spor-

towej DOSiR Praga Po∏udnie. Zawo-

dy mia∏y charakter otwarty, co ozna-

cza, ˝e mogli w nich równie˝ braç

udzia∏ zawodnicy z klubów spoza

Warszawy. W kategorii wagowej

Antka, tj. do 50 kg wystartowa∏o 14

zawodników, w tym najlepsi z wo-

jewództwa, co dodatkowo podkreÊla

sukces, jaki odniós∏ podopieczny tre-

nera Jacka Kuêmiƒskiego. Antek

stoczy∏ cztery pojedynki, z czego

trzy wygra∏ przed czasem przez tzw.

IPPON w bardzo ∏adnym stylu poko-

nujàc przeciwników, stosujàc rzuty

i trzymania (unieruchomienie prze-

ciwnika w pozycji le˝enia na ple-

cach). Jeden pojedynek przegra∏ ze

starszym i jak na razie bardziej do-

Êwiadczonym reprezentantem war-

szawskiego klubu UKJ Bia∏o∏´ka,

Sebastianem O∏dakiem. 

Warto dodaç, ˝e Antek trenuje

ju˝ 5 lat. Ci´˝ko pracuje na swoje

sukcesy. W tym roku wszed∏ do za-

wodów rankingowych, przez co je-

go osiàgni´cia sà o wiele wa˝niejsze,

ni˝ wczeÊniej w kategorii tzw. Fun-

ny judo. Ju˝ w marcu zajà∏ 3 miej-

sce w XXIII Mistrzostwach UKS

i PKS rozgrywanych na matach

Warszawskiego Klubu Gwardia. 

Wielkie gratulacje dla zawodnika,

któremu ̋ yczymy zapa∏u w kontynu-

owaniu kariery sportowej.

èród∏o: http://www.judo-legionowo.pl

KOLEJNY sukces siatkarek

BEZPIECZNI
na drodze
Na wyst´p w finale uczniowie mu-

sieli ci´˝ko zapracowaç. Dawid Ko-

towski, Julia Kostro i Albert Piór-

kowski, przygotowani przez Urszu-

l´ No˝yƒskà, mieli za sobà udzia∏

w eliminacjach powiatowych oraz

rejonowych. Pierwsze odby∏y si´

w legionowskiej Arenie. Rywalizo-

wa∏o tam 54 uczniów z 11 szkó∏ pod-

stawowych i 7 gimnazjów z ca∏ego

powiatu. Ideà turnieju jest kszta∏to-

wanie bezpiecznych zachowaƒ

na drodze wÊród m∏odych uczestni-

ków ruchu drogowego oraz zapozna-

nie ich z zagadnieniami udzielania

pomocy przedmedycznej Zagadnie-

nia konkursowe podzielone sà

na dwie cz´Êci. Trzyosobowe dru˝y-

ny muszà wykazaç si´ znajomoÊcià

zasad ruchu drogowego podczas te-

stu, nast´pnie sprawdzajà swoje

umiej´tnoÊci w konkurencjach prak-

tycznych na torze przeszkód. Dru˝y-

na z Wólki Radzymiƒskiej zaj´∏a

tam I miejsce, w indywidualnej kla-

syfikacji Dawid i Albert zaj´-

li I i II miejsce. Nagrodà by∏ puchar

i dyplom dla zespo∏u oraz dwa rowe-

ry, a tak˝e reprezentowanie powia-

tu legionowskiego w eliminacjach

rejonowych w Warszawie do fina∏u

wojewódzkiego. 

Te odby∏y si´ 11 maja i równie˝

zakoƒczy∏y bardzo dobrym wyni-

kiem uczniów z Wólki – zaj´-

li II miejsce. Do I lokaty zabrak∏o im

tylko jednego punktu! Tym razem

nagrodzeni zostali aparatami foto-

graficznymi. 

Fina∏ wojewódzki w Warszawie

odby∏ si´ 25 maja. Tym razem zabra-

k∏o szcz´Êcia, ale zdobyte doÊwiad-

czenie jest bezcenne. Udzia∏

uczniów z Wólki Radzymiƒskiej

w tym etapie turnieju jest ju˝ ogrom-

nym sukcesem, ̋ yczymy im, aby ju˝

w nast´pnym roku zakoƒczyli go

na podium.

� B.Wilk

Uczniowie szkoły w Wólce Radzymiƒskiej wystàpili w finale wojewódzkim XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym.
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Fort w Beniaminowie cz. III
W´drówki z historià 

N
awiàzujàc jeszcze do po-

przedniej cz´Êci opisu budo-

wy fortu w Beniaminowie,

przytocz´ bardzo ciekawe informa-

cje uzyskane od Pani Leokadii Gó-

reckiej, wiekowej ju˝ mieszkanki

Beniaminowa. Na spotkanie z Panià

Góreckà umówi∏em si´ zaciekawio-

ny jej wspomnieniami o forcie. Opo-

wiedzia∏a mi przekaz, który us∏ysza-

∏a od innej mieszkanki Beniamino-

wa Pani Trzonkowskiej, która

pami´ta∏a jeszcze lata budowy fortu

i w tych pracach uczestniczy∏a. Z re-

lacji Pani Trzonkowskiej wynika∏o,

˝e do prac ziemnych przy wznosze-

niu obwa∏owaƒ fortu, administracja

carska zatrudnia∏a okolicznà lud-

noÊç. Mieszkaƒcy zatrudniali si´

na zasadach wypracowanych dnió-

wek lub tygodniówek. Wykonywali

prace ziemne (pod kierunkiem rosyj-

skiej kadry technicznej), polegajàce

na r´cznym usypywaniu obwa∏owaƒ

fortu i innych robotach pomocni-

czych. Ziemia przenoszona by∏a

na usypywane wa∏y w lnianych

p∏achtach przypominajàcych zapaski

do r´cznego siewu ziarna. Praca by-

∏a bardzo ci´˝ka, ale jak wspomnia-

∏a Pani Trzonkowska wyp∏ata nast´-

powa∏a rzetelnie, w srebrnych ru-

blach majàcych wówczas swojà

wartoÊç. Nale˝y tu wspomnieç, ˝e

fort w Beniaminowie mia∏ jak

na tamte czasy bardzo nowatorskie

rozwiàzania techniczne, np. z zasto-

sowaniem do jego budowy betonu

czyli mieszaniny ̋ wiru z cementem.

Wybudowany du˝ym nak∏adem si∏

i Êrodków fort mia∏ jednak okazaç si´

obiektem, który w przededniu wybu-

chu wielkiej wojny Êwiatowej po-

zostanie rozbrojony i niewykorzysta-

ny bojowo. Minister wojny gen.

W∏odzimierz Suchomlinow ju˝

od 1907 roku rozpoczà∏ dzia∏ania

na rzecz reorganizacji obrony za-

chodniej granicy Imperium, co

pod koniec 1909 roku doprowadzi-

∏o do podj´cia decyzji o likwidacji

wi´kszoÊci fortyfikacji na terenie

Królestwa Polskiego, z wy∏àcze-

niem twierdzy Modlin i Osowiec.

Po przekazaniu rozkazu o zniszcze-

niu obiektów fortecznych Szef In˝y-

nierów Twierdzy Zegrze rozkaza∏

stworzyç zespó∏, do przygotowania

szczegó∏owych planów wysadzenia

wszystkich obiektów fortecznych

w obr´bie garnizonu Zegrze.

W sk∏ad zespo∏u weszli kpt. Paw∏ow

i kpt. Maksymowicz. Prace doku-

mentacyjne przygotowywanych wy-

burzeƒ zakoƒczono 30 listopa-

da 1910 roku, ale nie przystàpiono

do ich faktycznej realizacji.* Pierw-

szymi dzia∏aniami by∏y bowiem ru-

chy reorganizujàce i likwidujàce

jednostki forteczne, które obsadza∏y

poszczególne forty garnizonu Ze-

grze. Tak wi´c w 1910 roku rozwià-

zano 2 Zegrzyƒski Pu∏k Piechoty

Fortecznej, którego trzy kompanie

stacjonujàce w bia∏obrzeskich kosza-

rach stanowi∏y obsad´ fortu

w Beniaminowie. Zabezpieczenie

obiektów fortecznych powierzono

utworzonemu przejÊciowo Zegrzyƒ-

skiemu Batalionowi Piechoty For-

tecznej. W listopadzie 1913 roku

wojskowe w∏adze carskie og∏osi∏y

przetarg na rozbrojenie i sprzeda˝

wyposa˝enia fortu w Beniaminowie,

co zapoczàtkowa∏o utrat´ jego war-

toÊci bojowej przed wybuchem

w 1914 roku I wojny Êwiatowej. Co

ciekawe fort zosta∏ rozbrojony w zu-

pe∏nie niezrozumia∏y sposób, tu˝

przed w∏àczeniem go w 1914 roku

razem z Twierdzà Zegrze i koszara-

mi w Bia∏obrzegach do 25-wior-

stwowego Rejonu Umocnionego

Twierdzy Nowogieorgijewsk (Mo-

dlin). W lipcu 1914 roku na terenie

tego Rejonu, w tym na obszarze wsi

Bia∏obrzegi i pobliskiego Beniami-

nowa wprowadzono stan wojenny,

a wszystkie w∏adze cywilne, policyj-

ne i wojskowe zosta∏y podporzàdko-

wane dowódcy Twierdzy Modlin ge-

nera∏owi Bobyrowi. JednoczeÊnie

administracja carska przystàpi∏a

do wysiedlania z rejonu umocnione-

go kolonistów niemieckich i ˚ydów

jako podejrzanych o szpiegostwo

i sympati´ do Cesarstwa Niemiec-

kiego. Dla przyk∏adu Niemców

z okolic Serocka Niepor´tu wysie-

dlono do guberni zawo∏˝aƒskich.

W wyniku ofensywy wojsk nie-

mieckich dowodzonych przez gen.

Hansa von Beselera, w sierpniu 1915

roku zostaje zaatakowana Twierdza

Modlin. Przy czym zdobycie

w dniu 7 sierpnia 1915 roku przez

saksoƒskà brygad´ Pfejla z 85 Dywi-

zji Piechoty fortów w Zegrzu, dopro-

wadzi∏o do ostatecznego zamkni´cia

pierÊcienia okrà˝enia Twierdzy Mo-

dlin. Sukcesy wojsk niemieckich

spowodowa∏y wycofanie si´ jedno-

stek rosyjskich z koszar w Bia∏obrze-

gach oraz wysadzenie przez Rosjan

opuszczonego fortu w Beniamino-

wie. Po sforsowaniu Narwi wojska

niemieckie prawdopodobnie

w dniu 8 sierpnia 1915 roku wkro-

czy∏y do Bia∏obrzegów.** (cdn)

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* Przemys∏aw Boguszewski- „Twierdza Ze-

grze” Towarzystwo Przyjació∏ Fortyfika-

cji, Oddzia∏ Warszawski Osowiec 1998r. 

** Jacek Szczepaƒski – „Koszary w Bia∏o-

brzegach (1906-1915) Legionowo 1998r.

Narodowy Spis Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ 01 IV – 30 VI 2011

JESZCZE przez miesiàc mo˝emy spisywaç si´ przez Internet!

Osoby, które chcà samodzielnie
wype∏niç elektroniczny formularz
mogà zrobiç to do 16 czerwca.

Łatwo 
Wystarczy wejÊç na stron´:

http://www.spis.gov.pl lub

http://www.stat.gov.pl
Pierwszy krok to wygenerowanie na-

szego has∏a. Aby go uzyskaç nale˝y

wype∏niç formularz identyfikacyjny:

wpisaç imi´ i nazwisko, PESEL, na-

zwisko rodowe matki lub NIP, wy-

myÊlone przez nas has∏o oraz wpisaç

we wskazane miejsce kod z obrazka.

Drugi krok to zalogowanie si´

do formularza – nale˝y podaç PE-

SEL i utworzone wczeÊniej has∏o.

Trzeci krok to wype∏nienie formula-

rza.

W przypadku pytaƒ i wàtpliwoÊci

mo˝na zadzwoniç na Infolini´:

22 44 44 777 numer dla po∏àczeƒ

przychodzàcych z telefonów komór-

kowych, p∏atny zgodnie z taryfikato-

rem operatora sieci komórkowej

800 800 800 numer bezp∏atny dla

po∏àczeƒ z telefonów stacjonarnych

Infolinia jest czynna codziennie:

od poniedzia∏ku do piàtku w godzi-

nach od 8.00 do 20.00 oraz w sobo-

ty i niedziele od 8.00 do 18.00.

Szybko 
Wype∏nienie formularza krótkiego,

przeznaczonego do badania pe∏nego

zajmuje zaledwie kilka minut. Formu-

larz d∏ugi, przeznaczony do badania

reprezentacyjnego wymaga nieco

wi´cej czasu, jednak jego wype∏nie-

nie mo˝emy podzieliç na etapy w za-

le˝noÊci od iloÊci wolnego czasu, ja-

kim dysponujemy. Od momentu

pierwszego zalogowania dane do for-

mularza mo˝na wprowadzaç i uzupe∏-

niaç przez 14 dni. W tym czasie mo˝-

na logowaç si´ wielokrotnie – dane

za ka˝dym razem sà zapami´tywane.

Bezpiecznie
Przekazane przez Paƒstwa informa-

cje b´dà przesy∏ane w postaci za-

szyfrowanej i b´dà podlega∏y ta-

jemnicy statystycznej. Zostanà wy-

korzystane wy∏àcznie do opraco-

waƒ, zestawieƒ i analiz statystycz-

nych.

Od 20 maja zosta∏ uruchomiony

tak˝e spis reprezentacyjny przez an-

kieterów telefonicznych. Do tej po-

ry badanie reprezentacyjne mo˝na

by∏o przeprowadziç jedynie z rach-

mistrzem lub przez internet (samo-

spis internetowy), a przez telefon

tylko ankiet´ krótkà (tzw. badanie

pe∏ne).

�




