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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w grudniu 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 6 grudnia 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 13 grudnia 2011 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 20 grudnia 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 27 grudnia 2011 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w grudniu 2011 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 13 i 20 grudnia 2011 r. od godz. 16.00

26 listopada
w Niepor´cie
odbył si´
III Zjazd Oddziału
Powiatowego
Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych
Rzeczypospolitej
Polskiej. Zjazd ten był
podsumowaniem
działaƒ Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych
Powiatu
Legionowskiego
w ciàgu ostatnich
5 lat, wyłonił te˝
nowych członków
Zarzàdu.

ZAPROSZENIE NA WYSTAW¢
Gminny OÊrodek Kultury zaprasza na wystaw´ malarstwa i sztuki u˝ytkowej IWONNY SZEWIELOW
– „˝eby pi´kniej by∏o wokó∏ nas” 4 grudnia 2011
r., o godzinie 16.00. Sala Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a.
WÊród eksponatów zobaczymy obrazy wyszywane, olejne, akwarele, grafiki malowane na p∏ótnie i desce,
a tak˝e przedmioty u˝ytkowe.

III ZJAZD Oddziału Powiatowego
Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych
Rzeczypospolitej Polskiej
potkanie cz∏onków Zwiàzku
OSP Powiatu Legionowskiego
mia∏o miejsce w sali Gminnego
OÊrodka Kultury. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele OSP z pi´ciu
gmin Powiatu Legionowskiego. Rozpoczynajàc zjazd Prezes Zarzàdu Powiatowego Zwiàzku Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych Wies∏aw WiÊniewolski przywita∏ zaproszonych goÊci:
Wójta Gminy Niepor´t S∏awomira
Macieja Mazura, Prezydenta Miasta
Legionowo Romana Smogorzewskiego, przedstawiciela Komendanta
Powiatowego PSP m∏ bryg. Roberta
Walkowskiego, przedstawiciela Komendanta G∏ównego PSP bryg. Marka Jasiƒskiego, Wiceprezesa Zarzàdu
Wojewódzkiego 20 SP RP Andrzeja
Wasilewskiego. W trakcie trwania
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zjazdu do zebranych do∏àczy∏ Wójt
Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki.
Prezes druh Wies∏aw WiÊniewolski
po przywitaniu goÊci i ukonstytuowaniu si´ komisji statutowej przeszed∏
do sprawozdania za okres ostatnich pi´ciu lat mi´dzy zjazdami. Poruszy∏
w nim sprawy organizacji zadaƒ, jakie
sta∏y w tym okresie przed druhami,
z których wywiàzywali si´ jak najlepiej
oraz podsumowa∏ okres mi´dzy zjazdami. Nast´pnie g∏os zabrali goÊcie. Wójt
Maciej Mazur przywita∏ delegatów,
dzi´kujàc im za wysi∏ek jaki wk∏adajà
w ratowanie ˝ycia i mienia ludzkiego
poprzez swoje zaanga˝owanie i oddanie sprawie. Podzi´kowa∏ równie˝ stra˝akom ochotnikom za dzia∏ania, jakie
podejmowali na terenie gminy. Obieca∏
w swoim imieniu oraz pozosta∏ych
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przedstawicieli w∏adz samorzàdowych
jak najdalej idàcà pomoc. Do s∏ów
Wójta S∏awomira Macieja Mazura do∏àczy∏ si´ równie˝ Wójt Gminy Wieliszew Pawe∏ Kownacki.
Na zjeêdzie zosta∏ wybrany nowy
Zarzàd Powiatowy, którego Prezesem zosta∏ druh Krzysztof GoÊlicki,
natomiast Wiceprezesem – Jaros∏aw
Pisarek – Komendant Gminny OSP.
W sk∏ad Zarzàdu z terenu gminy Niepor´t weszli ponadto Jaros∏aw Kawka – Prezes OSP Niepor´t i Tomasz
Sawczuk – Prezes OSP Wólka Radzymiƒska. Serdecznie gratulujemy
nowo wybranym cz∏onkom Zarzàdu,
a wszystkim stra˝akom ˝yczymy
spokojnej s∏u˝by.
Ë Jaros∏aw Kawka
Prezes OSP Niepor´t
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MODERNIZACJA budynku
OSP w Wólce Radzymiƒskiej
Rozpocz´ły si´ prace budowlane
przy modernizacji budynku OSP w Wólce
Radzymiƒskiej, na które Urzàd Gminy uzyskał
dofinansowanie ze Êrodków unijnych.
amówienie na modernizacj´
budynku OSP w Wólce Radzymiƒskiej wraz z zakupem
niezb´dnego wyposa˝enia wygra∏a
firma Expol-Wz Sp. J. z Warszawy.
Zaplanowane zosta∏o ocieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, po∏o˝enie nowych posadzek
oraz malowanie Êcian wewn´trznych. Na zewnàtrz budynku powstanie parking z kostki betonowej oraz

Z

nowe ogrodzenie. Zamówienie obejmuje tak˝e zakup niezb´dnych mebli oraz 2 komputerów i projektora
multimedialnego.
Koszt inwestycji to ok. 331 tys. z∏.
Urzàd Gminy uzyska∏ dofinansowanie na ten cel w wysokoÊci ok. 200
tys. z∏ z programu Odnowa wsi, realizowanego przez Lokalnà Grup´
Dzia∏ania Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego.
OSP w Wólce Radzymiƒskiej liczy obecnie 20 cz∏onków, w tym
12 profesjonalnie wyszkolonych,

bioràcych udzia∏ w akcjach. Jednostka dysponuje samochodem ci´˝arowym Star. Do koƒca listopada 2011

roku wykona∏a ok. 40 akcji, a by∏y
to m.in. wyjazdy do po˝arów, interwencje gdy podniós∏ si´ poziom Be-

niaminówki, zabezpieczanie imprez
plenerowych.
Ë B.Wilk

Rozstrzygni´te zostało zamówienie na przebudow´ ulicy Husarii na osiedlu Głogi
w Niepor´cie.

Urzàd Gminy otrzymał 160 tys. zł. dofinansowania
na zakup wyposa˝enia szkoły w Izabelinie.

PRZEBUDOWA
ulicy Husarii

DOFINANSOWANIE
dla szkoły w Izabelinie

Zakres robót obejmuje wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem drena˝u francuskiego,
z przykryciem p∏ytami a˝urowymi.
Kostka betonowa po∏o˝ona b´dzie
na podsypce cementowo-piaskowej
i podbudowie z t∏ucznia, zabezpieczonych warstwà odsàczajàcà z piasku.
Wykonawcà inwestycji jest firma
FAL-BRUK z Warszawy, koszt prac
to ok. 50 tys. z∏.
Dzi´ki sprzyjajàcym warunkom
atmosferycznym roboty ziemne ju˝
trwajà.

Ulica Husarii przej´ta zosta∏a
przez Gmin´ Niepor´t na mienie komunalne od Spó∏dzielni Mieszkanio-

wej Budownictwa Jednorodzinnego
w 2010 r.
Ë BW

Urzàd Gminy uzyskał zgod´
Wydziału Architektury
Starostwa Powiatowego
w Legionowie
na rozbudow´ budynku
OSP w Kàtach W´gierskich.

ROZBUDOWA
budynku OSP
w Kàtach
W´gierskich
O rozbudow´ budynku OSP zabiega od d∏u˝szego czasu Komendant
Gminny OSP Jaros∏aw Pisarek.
Jednostka w Kàtach W´gierskich,
od 2005 roku w∏àczona do Krajo-
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wego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego, wyró˝nia si´ iloÊcià
przeprowadzonych akcji, doskona∏ym wyszkoleniem stra˝aków i coraz lepszym profesjonalnym wyposa˝eniem. Na jej stanie znajdujà si´ 3 samochody gaÊnicze:
GCBA Tatra, GBA DAF, lekki samochód ratowniczo-gaÊniczy Ford
oraz ∏ódê z silnikiem zaburtowym
przeznaczona do akcji na akwenach wodnych. W 2010 roku ∏ódê
ta wykorzystywana by∏a w akcji
ratowniczej w Pu∏tusku przy sta-

wianiu zapory przeciwolejowej
na Narwi, a w 2011 roku przy usuwaniu Êni´tych ryb na rzece Beniaminówce.
Na potrzeby tego sprz´tu niezb´dna jest rozbudowa istniejàcego budynku. Planowana jest wi´c
dobudowa gara˝u, który pomieÊci
wyposa˝enie, m.in. lekki wóz bojowy i ∏ódê motorowodnà.
Realizacja inwestycji przewidziana jest w 2012 roku.
Ë B.Wilk

Wójt Maciej Mazur stara∏ si´ o uzyskanie Êrodków z rezerwy celowej
bud˝etu paƒstwa, przeznaczonej
na ró˝ne cele, m.in. na wyposa˝enie
nowych szkó∏. Dofinansowanie
przyznane zosta∏o z Ministerstwa Finansów, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. Po otrzymaniu dofinansowania, Urzàd Gminy og∏osi∏

przetarg na dostaw´ i monta˝ wyposa˝enia do szko∏y w Izabelinie. Zamówienie obejmuje dostaw´ mebli
szkolnych, sprz´tu sportowego i artyku∏ów ∏azienkowych. Otwarcie
ofert nastàpi 5 grudnia, termin wykonania zamówienia wyznaczono
na 28 grudnia 2011 roku.
Ë BW

URZÑD GMINY zlecił wykonanie projektów:
– placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izabelinie, w ramach programu „Radosna
szko∏a”; Urzàd Gminy wystàpi∏
o przyznanie rzàdowego dofinansowania inwestycji, które
mo˝e wynieÊç 50% poniesionych kosztów;
– boiska wielofunkcyjnego przy
filii Gminnego OÊrodka Kultu-

ry w Stanis∏awowie Drugim,
wraz z projektem zagospodarowania terenu (tzw. ma∏ej architektury); planowane jest boisko
do siatkówki, pi∏ki no˝nej i koszykówki. Termin wykonania
projektu – do 20.12.2011.
Ë BW

WYÂLIJ ODCZYT WODOMIERZA
Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie informuje, ˝e na stronie internetowej Zakładu, adres: www.
gzk.nieporet.pl uruchomiono mo˝liwoÊç wysyłania odczytu wodomierza przez poczt´ e-mail. Usłu-

ga włàcza si´ przyciskiem „WyÊlij
odczyt wodomierza”.
GZK w Niepor´cie przypomina
równie˝, ˝e stan wodomierza
mo˝na zgłaszaç telefonicznie
pod numerem 22-767-10-30.

R O Z M O W Y / I N F O R M A T O R

ROZMOWA Z...
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HALINÑ
OKO¡SKÑ
sołtysem
wsi
Niepor´t

Dzieƒ dobry. Jest pani so∏tysem od pó∏ roku. Czy to by∏y trudne miesiàce?
Dzieƒ dobry. So∏tysem jestem wprawdzie dopiero od pó∏ roku, ale by∏am cz∏onkiem Rady So∏eckiej w ubieg∏ych latach i dobrze zapozna∏am si´ z charakterem tej dzia∏alnoÊci.
Nie tylko zapozna∏am, ale i polubi∏am aktywne dzia∏anie i mo˝liwoÊç pomocy ludziom.
Dlatego te˝, gdy zbli˝a∏y si´ wybory i znajomi namawiali mnie do wzi´cia w nich
udzia∏u, podj´∏am decyzj´ i jestem zadowolona z wyniku. Pierwsze miesiàce to przede
wszystkim okres poznawania tych mieszkaƒców, z którymi do tej pory nie uda∏o mi si´
spotkaç, a ostatnio to przede wszystkim praca nad podzia∏em Êrodków so∏eckich i wnioski inwestycyjne do bud˝etu gminy na 2012
rok, które zg∏aszali mieszkaƒcy na zebraniu
wiejskim.
Prosz´ powiedzieç o Êrodkach so∏eckich, bo
prawdopodobnie nie wszyscy mieszkaƒcy
wiedzà, ˝e takie sà do ich dyspozycji, i jak
zosta∏y podzielone.
Propozycj´ podzia∏u Êrodków, którymi dysponuje so∏ectwo, przedstawia mieszkaƒcom
na zebraniu wiejskim Rada So∏ecka. Niepor´t
dysponuje kwotà niespe∏na 22 tys. z∏. Wi´kszoÊç tej kwoty, troch´ ponad 19 tys. mieszkaƒcy przeznaczyli na cele kulturalne – zimowà
i letnià akcj´ dla dzieci i m∏odzie˝y, Piknik Rodzinny organizowany przez szko∏´, dzia∏alnoÊç
Klubu Seniora i Klubu Integracji Spo∏ecznej.
Reszta pieni´dzy pozwoli na zorganizowanie
rajdu rowerowego i ufundowanie nagród dla
dzieci, bioràcych udzia∏ w festynie „Matka dobrym przyk∏adem”.
Na zebraniu wiejskim zg∏aszane by∏y tez
wnioski inwestycyjne do bud˝etu gminy
na 2012 rok.
Tak, mieszkaƒcy zg∏osili ∏àcznie 22 wnioski
inwestycyjne. To bardzo du˝o, Êwiadczy te˝
o potrzebach naszych mieszkaƒców. To jest

np. oÊwietlenie ul. Zegrzyƒskiej, wykonanie
projektu kanalizacji ul. Rumiankowej, po∏o˝enie chodnika na ul. MyÊliwskiej, budowa
sali gimnastycznej przy szkole, wykonanie
kanalizacji deszczowej na osiedlu G∏ogi czy
budowa chodnika na ul. Nowolipie.
A na jakich inwestycjach najbardziej zale˝y
so∏tysowi?
Najbardziej zale˝y mi na tych, które od lat
czekajà na realizacj´ i w trakcie swojej kadencji chcia∏abym doprowadziç do ich zrealizowania. To jest w∏aÊnie chodnik wzd∏u˝
ulicy Nowolipie wraz z oÊwietleniem, a˝
do przystanku i przez most, chodnik wzd∏u˝
Wojska Polskiego w kierunku ul. Nowolipie
i Pogonowskiego. Wyrównaç i utwardziç
trzeba te˝ koniecznie ul. P´czkowskiego.
Chcia∏abym te˝ doprowadziç do wykonania
odwodnienia ulic Szkolnej i Dworcowej
w Niepor´cie.
Jak wyglàda wspó∏praca z innymi so∏tysami
i z Urz´dem Gminy?
Jest bardzo dobrze zorganizowana. Raz
w miesiàcu odbywajà si´ spotkania so∏tysów
z wójtem, z pracownikami Urz´du, którzy
akurat mogà pomóc rozwiàzaç problemy. JesteÊmy na bie˝àco informowani o istotnych
sprawach i sami mo˝emy przekazaç nasze
wnioski.
Pani ˝yczenia jako so∏tysa?
Nie uda∏o mi si´ poznaç jeszcze wszystkich
mieszkaƒców, a na tym mi zale˝y. Chcia∏abym, aby wiedzieli, ˝e mogà na mnie liczyç,
na mojà pomoc i wsparcie w za∏atwianiu
spraw urz´dowych, ale i prywatnych. Od tego jest przecie˝ so∏tys, ˝eby pomagaç i staraç
si´ za∏atwiç w Urz´dzie jak najwi´cej spraw,
na których mieszkaƒcom zale˝y. Mój numer
telefonu – (22) 774 80 98 lub 0 697 431 538,
a adres – Dworcowa 56, Niepor´t.
Dzi´kuje za rozmow´.
Ë Rozmawia∏a B.Wilk

– ppłk CEZARYM
ÂMIETANOWSKIM
z Dyrektorem Aresztu Âledczego
w Warszawie-Białoł´ce
W Areszcie Âledczym Warszawa -Bia∏o∏´ka internowani byli dzia∏acze SolidarnoÊci w okresie stanu
wojennego. Urzàd Gminy Niepor´t
otrzyma∏ od Paƒstwa zaproszenie
na uroczystoÊç otwarcia Izby Pami´ci Internowanych oraz ods∏oni´cia tablicy upami´tniajàcej te wydarzenia.
Czy móg∏by Pan przybli˝yç naszym
mieszkaƒcom szczegó∏y dotyczàce planowanego otwarcia Izby Pami´ci Internowanych w Warszawie-Bia∏o∏´ce?
Izba Pami´ci Internowanych to pomys∏ na uczczenie 30 rocznicy wydarzeƒ z okresu stanu wojennego
w Polsce. W latach 1981-1982
w Areszcie Âledczym w Warszawie
Bia∏o∏´ce istnia∏ OÊrodek Odosobnienia dla dzia∏aczy SolidarnoÊci.
Przebywali tu wtedy m.in. Bronis∏aw Komorowski, Henryk Wujec,
Jacek Kuroƒ, Jan Rulewski, Adam
Michnik, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Seweryn Jaworski, Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda. Dzi´ki uprzejmoÊci osób inter-

nowanych otrzymaliÊmy dokumenty z tamtego okresu – pami´tniki pisane prze internowanych, listy, koperty, znaczki, st´ple, obrazy, wytwory
w∏asnej
dzia∏alnoÊci.
Oficjalne rozpocz´cie uroczystoÊci
odb´dzie si´ 13 grudnia 2011 roku
o godzinie 11.00 w Areszcie Âledczym w Warszawie-Bia∏o∏´ce ods∏oni´ciem tablicy upami´tniajàcej istnienie OÊrodka Odosobnienia
i otwarciem Izby Pami´ci Internowanych. WÊród zaproszonych goÊci
sà znane osobistoÊci ze Êwiata polityki. Mamy nadziej´, ˝e honorowy
patronat nad uroczystoÊciami obejmie Prezydent RP i jednoczeÊnie
zaszczyci nas swojà obecnoÊcià.
W przedsi´wzi´ciu uczestniczà Stowarzyszenie Wolnego S∏owa, Rada
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Urzàd Dzielnicy Bia∏o∏´ka
oraz Okr´gowy Inspektorat S∏u˝by
Wi´ziennej w Warszawie.
Ka˝dy z zainteresowanych mo˝e
odwiedziç wystaw´?
Tak, ka˝dy mo˝e tego dnia odwie-

Z inicjatywy Wójta Gminy Niepor´t Macieja Mazura 23 listopada w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyło si´ spotkanie
w sprawie proponowanych przez ZTM zmian komunikacyjnych linii 705 i 734 na terenie Gmin Niepor´t i Radzymin.

CZY b´dà zmiany na liniach ZTM
na terenie gminy Niepor´t?
W spotkaniu wzi´li udzia∏ zaproszeni
goÊcie: Leszek Ruta Dyrektor Zarzàdu
Transportu Miejskiego w Warszawie,
Zbigniew Piotrowski Burmistrz Miasta
i Gminy Radzymin, Andrzej Siarna Zast´pca Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin oraz Daniel Z∏amal Kierownik
Sekcji Strefowej ZTM.
We wrzeÊniu 2011 r. Zarzàd Transportu Miejskiego poinformowa∏ Urzàd
Gminy Niepor´t o planowanym skróceniu od dnia 01.01.2012 r. linii 705 do p´tli Bia∏obrzegi oraz likwidacji linii 734.
Przedstawiona przez ZTM koncepcja
wynika∏a z problemów z taborem autobusowym w ZTM.
Jednak na t´ propozycj´ zmian nie
wyrazi∏o zgody Miasto i Gmina Radzymin.

Podczas spotkania w Urz´dzie Gminy
Niepor´t podj´to wst´pne ustalenia dotyczàce nowego rozwiàzania problemów
komunikacyjnych obejmujàcych tereny
dotychczas nieskomunikowane, m.in.
wsi Beniaminów.
Proponowana trasa prowadzi∏aby
przez: Za∏ubice – Ryni´ – Bia∏obrzegi
(na p´tli mo˝liwa przesiadka) – Beniaminów – ¸àki – Radzymin.
Powy˝sze rozwiàzanie b´dzie wymaga∏o analizy kosztów i mo˝liwoÊci oraz
zasad finansowania przez Miasto i Gmin´ Radzymin oraz Gmin´ Niepor´t.
Podczas spotkania Wójt Gminy Niepor´t doszed∏ do porozumienia z Dyrektorem ZTM w sprawie og∏oszenia
wspólnego zamówienia publicznego
na obs∏ug´ linii N-SKM z Wólki Radzy-

miƒskiej do PKP Legionowo, na której
to linii obowiàzywaç b´dzie taryfa biletowa ZTM-u i od 01.01.2012 r. linia ta
b´dzie funkcjonowa∏a w dotychczasowym kszta∏cie, pod warunkiem dostosowania godzin przesiadkowych w Rembelszczyênie i linii SKM w Legionowie.
Wójt Gminy Niepor´t podczas spotkania zg∏osi∏ równie˝ wniosek o wyd∏u˝enie linii 705 do p´tli Marymont w Warszawie, co umo˝liwi∏oby dogodnà przesiadk´ do warszawskiego metra.
Zdaniem Dyrektora ZTM Leszka Ruty
otwarcie Mostu Pó∏nocnego, umo˝liwi
takie rozwiàzanie, wówczas wniosek
mo˝e zostaç ponownie rozpatrzony.
JednoczeÊnie podczas spotkania omawiane by∏y sprawy usprawnienia komunikacji poprzez uruchomienie po∏àczeƒ

dziç wystaw´. Jedynym warunkiem
wst´pu na teren Aresztu jest posiadanie dowodu osobistego. Wynika to
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa jednostki.
OczywiÊcie mieszkaƒcy Gminy Niepor´t mogà przyczyniç si´ do poszerzenia wystawy. Zwracamy si´
z proÊbà do wszystkich osób, które sà
w posiadaniu przedmiotów lub informacji pochodzàcych z okresu internowania w Areszcie Âledczym
w Warszawie-Bia∏o∏´ka o nawiàzanie z nami kontaktu. Pozwoli to wiernie odtworzyç atmosfer´ stanu wojennego i zwiàzanych z tym zatrzymaƒ dzia∏aczy „SolidarnoÊci”.
Na ˝yczenie ofiarodawcy przewidujemy umieszczenie imiennej informacji o pochodzeniu przedmiotu. We
wszystkich sprawach zwiàzanych
z przekazywaniem lub wypo˝yczaniem przedmiotów, mo˝na kontaktowaç si´ z por. Agnieszkà ˚ebrowskà
lub m∏. chor. Monikà Ciuk-Mitura
tel. (22) 32-30-236, 606 737 643.
Jakie atrakcje zosta∏y przewidziane
dla uczestników uroczystoÊci?
Ka˝da osoba odwiedzajàca b´dzie
mia∏a mo˝liwoÊç rozmowy z osobami internowanymi w latach
1981–1982. B´dzie mo˝na zapytaç
o ˝ycie w tamtych latach. Na pewno
ch´tnie udzielà wszelkich odpowiedzi
i podzielà si´ refleksjami z tamtego
okresu. W tym dniu zaplanowano
promocj´ albumu o Internowanych
wydanego przez Stowarzyszenie
Wolnego S∏owa, zwiedzanie wystawy
malarstwa Waldemara Pernacha –
internowanego w areszcie, poznanie
historii Aresztu oraz obejrzenie eksponatów znajdujàcych si´ w Izbie
Pami´ci. Niepowtarzalnà okazjà b´dzie mo˝liwoÊç zwiedzenia Aresztu.
MyÊl´, ˝e wiele osób ciekawi, co kryjà za sobà mroczne mury wi´zienia.
Ka˝dy b´dzie móg∏ zobaczyç cel´
mieszkalnà oraz inne pomieszczenia,
w których na co dzieƒ toczy si´ ˝ycie skazanych na kar´ pozbawienia
wolnoÊci. Wszystkich ch´tnych zapraszamy od godziny 13:00
do 18:00.
Dzi´kujemy za rozmow´.
Ë Rozmawia∏a A. Madej

ogłoszenie

Wójt Gminy
Niepor´t zaprasza
do składania
propozycji
zorganizowania
i poprowadzenia
Orkiestry D´tej
Gminy Niepor´t.
kolejowych, na trasie Radzymin – Niepor´t – Legionowo – Warszawa. Takie
rozwiàzanie w obliczu narastajàcych zakorkowanych dróg na terenie Warszawy
u∏atwi∏oby dojazdy mieszkaƒców gmin
Niepor´t i Radzymin zarówno do Warszawy jak i Legionowa.
Ë A.Madej

Osoby ch´tne do współpracy
prosimy o składanie koncepcji
w formie pisemnej,
z okreÊleniem warunków
organizacyjnych i finansowych,
do kancelarii Urz´du Gminy
Niepor´t, Plac WolnoÊci 1,
05-126 Niepor´t.
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W dniu 24 listopada 2011 r. zespół wolontariuszy z klasy III b z Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym, pod kierunkiem swego wychowawcy, zorganizował warsztaty
pt. „Pomagamy młodszym kolegom bezpiecznie dotrzeç do szkoły”.

SPOSÓB na bezpiecznà
drog´ do szkoły

czniowie, wraz z panem Piotrem
Kutra, nawiàzali kontakt z panià
Wandà Bi∏as, dyrektor Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie, proponujàc
przeprowadzenie dla uczniów klasy IV „lekcji” bezpiecznego poruszania
si´ po drodze. Po pozytywnym zaopiniowaniu pomys∏u m∏odsi koledzy przybyli w progi gimnazjum.
Ju˝ od godz. 8.00, w czwartek, czeka∏
szpaler starszych kolegów, ubranych
w odblaskowe kamizelki, gotowych
do przekazania wielu ciekawych infor-

U

18 listopada uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie pod opiekà wychowawczyni,
pani Iwony Bartosiewicz zwyci´˝yli, rywalizujàc w trzeciej edycji
konkursu powiatowego: „Zdrowie w Bajce”.

ZWYCI¢STWO w konkursie
powiatowym „Zdrowie w Bajce”

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i najm∏odszych uczniów szkó∏
podstawowych Powiatu Lgionowskiego.
W kategorii klas I-III tegoroczni debiutanci – Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie – nie mieli sobie równych!
Dzieci wystàpi∏y w przedstawieniu pt.
„Bajka o rycerzu – Brudnym Janku”,
które przygotowane zosta∏o na podstawie
wiersza pani Ewy Banachewicz, bibliotekarki szkolnej. Zarówno scenariusz jak
i gra aktorska m∏odych artystów spodoba∏y si´ jurorom, którzy przyznali zespo∏owi pierwsze miejsce.
Konkurs zorganizowa∏y: Wydzia∏ Promocji i Rozwoju Spo∏ecznego Starostwa
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Powiatowego w Legionowie, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Legionowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie” w Legionowie.
Jego celem by∏o stworzenie najm∏odszym mieszkaƒcom mo˝liwoÊci do zaprezentowania zdolnoÊci artystycznych,
ale równie˝ wiedzy na temat zdrowego
trybu ˝ycia. Idea konkursu jest bardzo
bliska uczniom niepor´ckiej szko∏y, jako ˝e od kilku lat uczestniczy ona
w programie Szko∏a Promujàca Zdrowie,
a klasa III a wyró˝nia si´ w tym zakresie wyjàtkowà aktywnoÊcià. Gratulujemy
sukcesu!
Ë Iwona Kopka

macji. Uczniowie z klasy IV obejrzeli
przygotowanà prezentacj´ multimedialnà dotyczàcà zasad bezpiecznego poruszania si´ po drodze z domu do szko∏y,
a nast´pnie udali si´ na przejÊcie w pobli˝u gimnazjum, by uczestniczyç
w çwiczeniach praktycznych. Tam te˝
zosta∏y omówione zagro˝enia, jakie mogà wystàpiç na przejÊciu dla pieszych
na tak ruchliwej drodze.
Po powrocie z edukacyjnego spaceru
starsi koledzy zaproponowali sprawdzenie wiadomoÊci za pomocà testu. Najlep-

szy wynik w klasie IV osiàgn´∏a Julia Pisarek, II miejsce wywalczy∏a Maryla
Karczmarczyk, a III – zajà∏ Maurycy
Wróbel. MedaliÊci otrzymali nagrody
i dyplomy.
Kiedy wszyscy czwartoklasiÊci mieli
opanowanà wiedz´ teoretycznà, przyszed∏ czas na doskonalenie umiej´tnoÊci
praktycznych. Tym razem ch´tni uczniowie mogli sprawdziç si´ w technice jazdy na rowerze, poruszajàc si´ po torze
sprawnoÊciowym z elementami miasteczka ruchu drogowego. Zmaganiom
swoich podopiecznych przyglàda∏a si´
wychowawczyni, pani Iwona Zubel,
a tak˝e dyrektor gimnazjum, pani Barbara Skrzypkiewicz i liczna grupa gimnazjalistów dopingujàca m∏odszych kolegów do jak najlepszej jazdy na rowerze.
Na zakoƒczenie warsztatów ka˝dy
z uczestników otrzyma∏ pamiàtkowy
dyplom wraz ze s∏odkim upominkiem.
To jednak nie koniec wskazówek dotyczàcych bezpiecznego poruszania si´
po drodze, jakich udzielili wolontariusze
z klasy III b swoim m∏odszym kolegom.
Aby faktycznie ich droga do szko∏y by∏a bezpieczna, przeszli wraz z czwartoklasistami przez wszystkie niebezpieczne miejsca, poczàwszy od gimnazjum,
a koƒczàc przy szkole w Izabelinie.
Niebawem nastàpi oficjalne przekazanie elementów toru sprawnoÊciowego
uczniom ze szko∏y podstawowej, co
usprawni przygotowanie si´ i zdawanie
uczniów na kart´ rowerowà, a w zwiàzku z tym poprawi równie˝ bezpieczeƒstwo dzieci w drodze do szko∏y.
To by∏o ciekawe doÊwiadczenie dla
uczniów klasy III b, którzy jednoczeÊnie
zaliczyli, jako pierwsi w szkole, projekt
edukacyjny, zaÊ dla czwartoklasistów
by∏a to lekcja, na której mogli poczuç si´
odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu
drogowego.
Ë I. Kutra

7 listopada Szkoł´ Podstawowà im. Wojska Polskiego w Białobrzegach odwiedziła pani Katarzyna
Moczulska – urz´dniczka Komisji Europejskiej, która na co dzieƒ mieszka i pracuje w Brukseli.

„POWRÓT do szkoły”,
czyli europejskie spotkanie
Spotkanie odby∏o si´ w ramach programu
unijnego „Powrót do szko∏y” (Back to School), w ramach Polskiej Prezydencji we wspó∏pracy Komisji Europejskiej z Ministerstwem
Edukacji Narodowej. W programie wzi´∏o
udzia∏ oko∏o 230 urz´dników pochodzenia
polskiego, którzy przyjechali odwiedziç blisko 300 szkó∏. Inicjatywa programu „Powrót
do szkó∏” daje szans´ uczniom poznaç osobiÊcie urz´dnika europejskiego, podzielenie
si´ swoimi doÊwiadczeniami z pracy w instytucjach unijnych, a przede wszystkim stanowi doskona∏à okazj´ na przybli˝enie uczniom
idei Unii Europejskiej.
Pani Katarzyna potraktowa∏a swojà misj´
bardzo profesjonalnie, na najwy˝szym, europejskim poziomie. W prezentacji multimedialnej przestawi∏a swojà drog´ do Brukseli

poprzez Bia∏obrzegi, Warszaw´ i Leuven. Zaprosi∏a uczniów klasy VI w multimedialnà podró˝ po Brukseli. Ponadto omówi∏a rol´ poszczególnych instytucji Unii Europejskiej
i zwróci∏a te˝ uwag´ na unijne symbole. Pokaza∏a jakie korzyÊci daje nam Unia Europejska, a tak˝e jak wyglàda Polska Prezydencja.
Europejska urz´dniczka ch´tnie odpowiada∏a na pytania przygotowane przez szóstoklasistów. Ponadto wysoko oceni∏a plakaty
i prezentacje o Unii Europejskiej wykonane
przez uczniów w ramach lekcji przyrody.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materia∏y informacyjne, które na pewno wzbogacà ich wiedz´. By∏o to dla uczniów cenne
doÊwiadczenie, dzi´ki któremu lepiej zrozumiejà znaczenie cz∏onkostwa Polski w Unii
Europejskiej.

Dla pani Katarzyny Moczulskiej przyjazd
do Bia∏obrzegów mia∏ te˝ wymiar sentymentalny, poniewa˝ jako dziecko chodzi∏a do bia∏obrzeskiej szko∏y. Powróci∏a do szkolnej ∏awy ju˝ jako urz´dnik europejski…z belgijskimi czekoladkami.
Uczniowie klasy VI z wychowawczynià
Marlenà Kujawà dzi´kujà za ciekawe spotkanie... europejskie spotkanie i czekajà na naË SP Bia∏obrzegi
st´pne „Powroty...”.

Jeden z listopadowych dni w szkole w Izabelinie poÊwi´cony był warsztatom przyrodniczym, których tematem były
„Drzewa i krzewy leÊne najbli˝szej okolicy”. Uczestniczyli w nich uczniowie kl. II i III, a tajniki przyrody pomagali im
odkrywaç: leÊniczy Czarnej Strugi Pan Jerzy Dyło i edukator NadleÊnictwa Drewnica Pani Justyna Zalewska.

POZNAJEMY drzewa i krzewy
Spotkanie rozpocz´∏o si´ o godzinie 9.45
na skraju rezerwatu Puszcza S∏upecka. PracowaliÊmy w dwóch grupach, a zakres prac by∏
taki sam. Obejmowa∏ spacer po okolicznych
gràdach, borach i ∏´gach, podczas którego
uczniowie mogli sobie przypomnieç i bezpoÊrednio obserwowaç gatunki drzew i krzewów
charakterystyczne dla tych siedlisk.
Uczniowie z zainteresowaniem s∏uchali
opowieÊci pana leÊniczego, zadawali mnóstwo ciekawych pytaƒ i byli bardzo docie-

kliwi. Wykazali si´ du˝à wiedzà, a miarà
ich sukcesu by∏o bezb∏´dne rozpoznawanie
trzech gatunków d´bów: czerwonego, szypu∏kowego i bezszypu∏kowego. Uczniowie
bardzo lubià poznawaç przyrod´ w jej naturalnym Êrodowisku. Z niecierpliwoÊcià
czekajà na zimowe warsztaty, których tematem b´dzie,,Dokarmianie zwierzàt leÊnych w okresie zimy”. Od paêdziernika,
jak co roku, trwa zbiórka kasztanów, ˝o∏´dzi i innych przysmaków dla mieszkaƒców

lasu. Przeka˝emy je panu leÊniczemu na zimowych warsztatach.
Ë Katarzyna Za∏´ska
i Anna Trawicka

F O T O R E L A C J A

JUBILEUSZ Strefy
Podmiejskiej
Grupa teatralna
Strefa Podmiejska
z Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie
obchodziła właÊnie
jubileusz 10-lecia
działalnoÊci.
tej okazji zespó∏ przygotowa∏ „Mickiewicza dzie∏a przebrane” wg scenariusza i re˝yserii Bogus∏awy
Oksza-Klossi, za∏o˝ycielki i opiekuna artystycznego teatru. Zmierzenie si´ z tematem trudnym, twórczoÊcià narodowego
wieszcza, okaza∏o si´ przedsi´wzi´ciem
nader udanym i w opinii wi´kszoÊci odbiorców, zach´cajàcym m∏odsze pokolenie do poznania utworów w ca∏oÊci. Aktorzy potwierdzili ponownie swój talent
i scenicznà swobod´, w nagrod´ zebrali
burzliwe oklaski od widowni, która
szczelnie wype∏ni∏a sal´ w Gminnym
OÊrodku Kultury. Serdeczne gratulacje
z∏o˝yli aktorom i re˝yserowi wójt Maciej
Mazur oraz zast´pca wójta Alicja Soko∏owska, swoje uznanie wyrazi∏ równie˝
pose∏ Zenon Durka. W ciàgu 10 lat istnienia zespo∏u jego sk∏ad zmienia∏ si´ i sobotnie Êwi´to sta∏o si´ okazjà do ponownego spotkania po latach z tymi cz∏onkami Strefy, którzy w 2001 roku dali
poczàtek jej istnieniu i wystawili wiele interesujàcych przedstawieƒ. „Wesele
u drobnomieszczan”, „Sztuka ma∏o co teatralna”, „Dzie∏a wszystkie Szekspira”,
„Pu∏apka na myszy”, „Parady”, to tylko
cz´Êç tytu∏ów, które niepor´cka widownia mia∏a okazj´ z przyjemnoÊcià oklaskiwaç. Niespodziankà by∏ specjalnie dla
nich przygotowany wyst´p zespo∏u Piena Voce, który zaprezentowa∏ program
wokalny i taneczny. W sali na pi´trze czeka∏a wystawa kostiumów, rekwizytów
i kronik ze zdj´ciami, która wzbudzi∏a
wiele zabawnych wspomnieƒ i sprawi∏a,
˝e na chwil´ o˝y∏y teatralne postacie
i scenki.
Serdecznie gratulujemy Strefie Podmiejskiej 10-letniej, bogatej w wydarzenia teatralne dzia∏alnoÊci i ˝yczymy wielu równie udanych premier w nast´pnych
Ë BW
latach.

Z
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Podczas ostatniej
sesji Rady Gminy
Niepor´t siatkarze
UKS „D´bina”
z Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym
nagrodzeni zostali
za wysokie wyniki
osiàgni´te
w rywalizacji
sportowej.

KRONIKA POLICYJNA

POLICJANCI ODNALEèLI
SKRADZIONY POJAZD
Daewoo Tico skradzione w paêdzierniku
na warszawskim Targówku, odnaleêli w Wólce
Radzymiƒskiej policjanci z Niepor´tu. Cz´Êciowo
zdemontowane auto zostało ju˝ przekazane Êledczym
z komendy rejonowej Warszawa VI.

SIATKARZE UKS „D´bina” nagrodzeni
zwyci´stwach naszych siatkarzy informowaliÊmy w ostatnich numerach „WieÊci Niepor´ckich”. WÊród wielu osiàgni´ç
przypomnieç nale˝y III miejsce
w I edycji ogólnopolskiego turnieju
„Orlik Volleymania”, który rozegrany zosta∏ w Sopocie. Organizatorem
tego przedsi´wzi´cia, realizowanego

O

po raz pierwszy na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem
Polski Zwiàzek Pi∏ki Siatkowej.
W uznaniu dla wysokich wyników
siatkarzy UKS „Debina” oraz staraƒ
i zaanga˝owania ich trenera, wójt
Maciej Mazur oraz Przewodniczàcy

Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski wr´czyli przyby∏ym MP3
i gminne gad˝ety.
Sk∏ad zespo∏u: Micha∏ Mielnik,
Kamil Marzec, ¸ukasz Szlubowski,
Adrian Piórkowski, Aleksy Stankiewicz, Karol Bàczek, Aleksander Rydzicki, Krzysztof Sworst. Trener
Ë BW
Dariusz PieÊniak.

10 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Urz´du Gminy odbyła si´ XVI sesja Rady Gminy
Niepor´t, obrady której poprowadził Przewodniczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski.

XVI SESJA Rady Gminy Niepor´t
Podczas sesji Rada Gminy podj´∏a
m.in. nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç
wszystkich uchwa∏ znajduje si´ w BIP):
– uchwa∏à nr XVI/99/2011 Rada
Gminy wyrazi∏a zgod´ na dzier˝aw´,
na okres 20 lat w drodze przetargu
cz´Êci nieruchomoÊci gruntowej,
o pow. 0,25 ha, po∏o˝onej w Izabelinie, przy ulicy Szkolnej 1, stanowiàcej cz´Êç dzia∏ki nr 32, zabudowanej budynkiem szko∏y, o powierzchni zabudowy 382,7 m2,
powierzchni u˝ytkowej 445,40m2
i kubaturze 2340,00m2, na cele dzia∏alnoÊci edukacyjno – opiekuƒczej,

KONKURS OFERT
NA REALIZACJ¢
ZADA¡ PUBLICZNYCH
Ogłoszony został otwarty konkurs ofert
na realizacj´ zadaƒ publicznych Gminy Niepor´t w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.
przez organizacje pozarzàdowe prowadzàce działalnoÊç w zakresie pomocy społecznej oraz wymienione w art. 25 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej.
Oferta konkursowa obejmuje opiek´
nad dzieckiem i rodzinà; w formie prowadzenia placówki opiekuƒczo wychowawczej
wsparcia dziennego – ogniska profilaktyczno-wychowawczego, które pomaga dzieciom
w pokonywaniu trudnoÊci szkolnych i organizowaniu czasu wolnego, w m. Zegrze Południowe i w m. Rynia gm. Niepor´t.
Pełna treÊç ogłoszenia o konkursie znajduje si´
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t oraz na stronie internetowej Urz´du gminy Niepor´t
– www.nieporet.pl
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w tym prowadzenie przedszkola.
– uchwa∏à nr XVI/100/2011 Rada
Gminy nada∏a nazw´ „Rumiankowa” drodze wewn´trznej, po∏o˝onej
we wsi i gminie Niepor´t, stanowiàcej dzia∏k´ ewid. o nr 24/107.
– uchwa∏à nr XVI/103/2011 Rada
Gminy udzieli∏a odpowiedzi na skarg´ Wojewody Mazowieckiego
na Uchwa∏´ Nr X/46/2011 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
„Studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Niepor´t”.

Radni gratulowali m∏odzie˝y z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym,
która pod opiekà Pani Marii R´belskiej
zdoby∏a I miejsce w Turnieju Wiedzy
Turystyczno – Ekologicznej o obszarze
Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.
Ponadto Radni gratulowali Wójtowi
Gminy zdobycia dla Gminy Niepor´t II miejsca oraz Srebrnego Or∏a Mazowieckiego Samorzàdu 2011 w kategorii Gmina Wiejska.
Po zakoƒczeniu obrad radni wzi´li
udzia∏ w gminnych obchodach
93 rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci.
Ë J.Joƒska

Policjanci patrolujàcy po po∏udniu teren
miejscowoÊci Wólka Radzymiƒska,
w lesie nieopodal ulicy Pogonowskiego zauwa˝yli stojàcy samochód. Auto
by∏o otwarte, bez tablic rejestracyjnych
i cz´Êciowo ju˝ zdemontowane.
Funkcjonariusze podejrzewajàc, ˝e
Daewoo Tico mog∏o zostaç skradzione
sprawdzili pojazd po numerze VIN
w policyjnej bazie danych. Okaza∏o si´,
˝e samochód zosta∏ skradziony z nie-

strze˝onego parkingu na warszawskim
Targówku w po∏owie paêdziernika tego roku.
Po wykonaniu ogl´dzin przez technika kryminalistyki pojazd zosta∏ przekazany Êledczym z komendy rejonowej
Warszawa VI, którzy prowadzà post´powanie w tej sprawie.
Ë kpp legionowo
rsz

ZE STODOŁY SKRADZIONO
NAWET FELG¢ Z ZIMOWÑ OPONÑ
Policjanci z Niepor´tu zatrzymali m´˝czyzn´
podejrzewanego o włamanie do stodoły w Wólce
Radzymiƒskiej. Na terenie posesji nale˝àcej do Tadeusza
K. policjanci znaleêli i zabezpieczyli całe zrabowane
mienie. 47-letniemu m´˝czyênie zgodnie z kodeksem
karnym grozi teraz do 10 lat wi´zienia.
Do oficera dy˝urnego komisariatu
policji w Niepor´cie trafi∏a informacja o kradzie˝y z w∏amaniem
do jednego z pomieszczeƒ gospodarczych w Wólce Radzymiƒskiej.
Z relacji pokrzywdzonego wynika∏o, ˝e nieznany sprawca w po∏owie
paêdziernika poprzez zerwanie
k∏ódki zabezpieczajàcej wejÊcie
do stodo∏y dosta∏ si´ do Êrodka
skàd skrad∏ 100 sztuk stalowych
st´pli, dwa prostowniki, a nawet
felg´ z zimowà oponà. W∏aÊciciel
zabudowaƒ oceni∏ swoje straty
na prawie 5000 z∏otych. Sprawà
zaj´li si´ Êledczy z Niepor´tu.

Jeszcze tego samego dnia ich ustalenia doprowadzi∏y do zatrzymania
47-letniego Tadeusza K. podejrzewanego o pope∏nienie tego przest´pstwa.
M´˝czyzna wczeÊniej by∏ ju˝ notowany w policyjnych kartotekach. Policjanci podczas przeprowadzonych
czynnoÊci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty. Znaleêli je na terenie posesji, którà zamieszkiwa∏ zatrzymany m´˝czyzna.
Tadeusz K. trafi∏ do policyjnego
aresztu. Za to przest´pstwo grozi do 10
lat pozbawienia wolnoÊci.
Ë kpp legionowo
rsz

cze, przylegajàce do kostki,
o podeszwie protektorowanej,
które zmniejszy niebezpieczeƒstwo poÊlizgni´ç;
• zadbaj o równe pod∏o˝e podwórza, wyrównaj koleiny,
utwardê powierzchni´;
• upewnij si´, czy wszystkie
otwory pod∏ogowe posiadajà
pokrywy, ich powierzchnia powinna byç równa z powierzchnià pod∏o˝a;
• usuƒ zb´dne przedmioty
z przejÊç i schodów w gospodarstwie rolnym;
• oczyszczaj obuwie z zab∏ocenia przed wejÊciem na szczeble
drabin, na schodki ciàgnika
bàdê wyjÊciem na podwórze;
• maszyny, które u˝ytkujesz
w swoim gospodarstwie, powinny byç wyposa˝one w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejÊciowe
do kabin, przyczep, na pomosty robocze. Sprawdê ich stan
techniczny;
• sprawdê drabiny, dokonaj ich
konserwacji. Pami´taj, ˝e bez-

pieczna drabina to drabina
o mocnych i w∏aÊciwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona przed poÊlizgiem lub
przechy∏em (u do∏u gumowe
lub ostre zakoƒczenia, u góry
zamontowane haki). Kàt nachylenia drabiny powinien wynosiç
od 65° do 75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchni´,
na którà wchodzisz;
• schody powinny byç mocne, ze
stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoÊlizgowe, wyposa˝one w por´cze.
JeÊli ju˝ zdarzy si´ wypadek, jego zg∏oszenia mo˝e dokonaç poszkodowany lub inna osoba, niezw∏ocznie po jego zaistnieniu,
w najbli˝szej Placówce Terenowej
KRUS lub za poÊrednictwem
poczty, telefonicznie albo drogà
elektronicznà.

Jesienne porzàdki – zalecenia KRUS

UPADKI chodzà po ludziach
Wraz z nadejÊciem pory jesienno
– zimowej koƒczà si´ ju˝ prace
w polu. Nie oznacza to jednak, ˝e
rolnik ma czas wolny i nie ma co
robiç w gospodarstwie. Praca
w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto wi´c pomyÊleç, aby
wykorzystaç ten czas na popraw´
stanu bezpieczeƒstwa w swoim
gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbaƒ wyst´pujàcych na podwórzu, które mogà
doprowadziç do wypadku.
Statystyki KRUS wskazujà, i˝
corocznie ponad po∏owa wszystkich wypadków przy pracach
w gospodarstwach rolnych to
upadki. W 2011r. na terenie województwa mazowieckiego spoÊród 2155 wypadków przy pracy
rolniczej a˝ po∏owa z nich to
upadki.
Przyczyn wystàpienia wi´kszoÊci
z nich inspektorzy prowadzàcy post´powania powypadkowe upatrywali z winy rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji w∏asnego
miejsca pracy, z braku dba∏oÊci
o porzàdek w obejÊciach gospodar-

skich, ze z∏ym stanem nawierzchni podwórzy i ciàgów komunikacyjnych.
Licznà grup´ przyczyn upadków
stanowi∏ równie˝ nieprawid∏owy
sposób wchodzenia i schodzenia
z maszyn rolniczych oraz nieprawid∏owo skonstruowane i usytuowane drabiny. Takie upadki koƒczy∏y si´ zwykle urazami koƒczyn
dolnych i górnych. Na zaistnienie
warunków sprzyjajàcych upadkom w gospodarstwach rolnych
mia∏y równie˝ wp∏yw niekorzystne warunki atmosferyczne powodujàce ÊliskoÊç podwórzy, a temu
równie˝ mo˝na zaradziç.
Drogi rolniku, aby zabezpieczyç
si´ przed upadkiem, a zima tu˝
tu˝ pami´taj!
• zachowuj porzàdek na terenie
w∏asnego siedliska i pomieszczeƒ gospodarskich, uporzàdkuj trakty komunikacyjne, aby
uniknàç potkni´ç i poÊlizgni´ç;
• zimà drogi i przejÊcia w obejÊciu odÊnie˝aj i posypuj piaskiem i popio∏em;
• stosuj w∏aÊciwe obuwie robo-

Ë PT KRUS Nowy Dwór Maz.
ul. Okrzei 3,
05-100 Nowy Dwór Maz.
tel. (22) 775 33 03; 775 91 87
nowydwormazowiecki@krus.gov.pl
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POWSTANIE
listopadowe
1830-1831
Działania zbrojne w 1831 roku, b´dàce ciàgiem
dalszym powstania listopadowego, miały równie˝
swoje epizody na terenach gminy Niepor´t.
stycznia 1831 r., na posiedzeniu po∏àczonych „Izb
Seymowych” (parlamentu) w Warszawie zapad∏a uchwa∏a
o detronizacji cesarza Miko∏aja.
„Naród zatem Polski na Seym zebrany oÊwiadcza: i˝ jest niepodleg∏ym
Ludem i ˝e ma prawo temu koron´
polskà oddaç, którego godnym iey
uzna.” Akt ten podpisa∏o 188 pos∏ów
i senatorów, deputowanych i biskupów Królestwa Polskiego.
BezpoÊrednim impulsem do tego
aktu by∏y s∏owa cesarza Miko∏aja:
„Pierwszy w strony naszey wystrza∏, stanie si´ na zawsze zatracenia Polski has∏em.”
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powiód∏ si´. Mia∏o to miejsce w nocy z 29 na 30 listopada.
W celu powi´kszenia si∏ Wojska
Polskiego, 3 grudnia 1830 r. powo∏ano pod broƒ wszystkich ˝o∏nierzy
uprzednio zwolnionych. We wsiach
i miastach ustanowiono stra˝ bezpieczeƒstwa do której powo∏ano
wszystkich zdolnych do noszenia
broni m´˝czyzn od 18 do 45 roku
˝ycia. W grudniu 1830 r. w istniejàcych pu∏kach piechoty utworzono
trzecie i czwarte bataliony. Podobnie w kawalerii, w istniejàcych pu∏kach sformowano piàte i szóste
szwadrony. Ponadto na poczàtku
stycznia 1831 r. utworzono no-

nie˝ dodatkowy zaciàg do kawalerii. Powi´kszono tak˝e artyleri´
o 40 dzia∏, tworzàc 5 nowych kompanii. W sumie, w chwili rozpocz´cia dzia∏aƒ wojennych 6 lutego 1831 r. armia czynna liczy∏a
przesz∏o 57 000 ˝o∏nierzy. Wojska
rosyjskie wkroczy∏y do Królestwa
5 i 6 lutego w jedenastu kolumnach.
Brygada strzelecka gen. Szembeka1 wysz∏a naprzeciw, tak aby 13 lutego osiàgnàç Niepor´t i przez Pu∏tusk dotrzeç do Ostro∏´ki. Drugi
rzut piechoty, brygada gen. bryg.
Antoniego Gie∏guda w sk∏adzie1 i 5
pu∏ków piechoty i 1 kompanii pozycyjnej zajmowa∏y stanowiska

zwaƒczego króla polskiego. I tak
powstanie staje si´ wojnà polsko-rosyjskà. Pierwsze starcia z oddzia∏ami polskimi pod dowództwem genera∏a Józefa Ch∏opickiego nie
przynios∏y sukcesu armii rosyjskiej
dowodzonej przez feldmarsza∏ka
Iwana Dybicza. W tej sytuacji postanowi∏ ruszyç na Warszaw´. Dla
zapewnienia sobie powodzenia
skierowa∏ korpus ksi´cia Iwana Szachowskiego na Warszaw´
od strony Serocka, w sile oko∏o 17
tysi´cy ˝o∏nierzy. 23 lutego jego
wojska zaj´∏y Niepor´t i po drodze
w kierunku Bia∏o∏´ki przesz∏y przez
Kàty Grodziskie i zaj´∏y pozycje

w ten sposób czas na przygotowania do obrony Warszawy.2
W tym wojennym czasie toczy∏o
si´ tak˝e codzienne ˝ycie „cywilne”. W wydawanym przez w∏adze
województwa
mazowieckiego
w dodatku trzecim do 24 Dziennika Urz´dowego z 16 maja 1831 r.
ukaza∏ si´ List Goƒczy, w którym
czytamy: „Sàd SprawiedliwoÊci
Kryminalney Woiewództw Mazowieckiego i Kaliskiego. Wzywa
wszelkie W∏adze tak Cywilne iako
i Woyskowe nad bezpieczeƒstwem
publicznem czuwajàce, aby na Józefa P. (w liÊcie podane jest ca∏e nazwisko) z wi´zienia G∏ównego Inkwizycyjnego zbieg∏ego, baczne
oko dawa∏y, a wrazie ui´cia tego˝
pod Êcis∏à stra˝à do Sàdu tuteyszego odstawiç raczy∏y. Rysopis iego
jest nast´pujàcy: Józef P. lat 21 liczàcy, katolik twarzy okràg∏ey,
oczu piwnych, w∏osów czarnych,
wzrostu Êredniego, urodzony z wsi
Niepor´t Obwodzie Warszawskim,
Województwie Mazowieckiem,
za zbrodnià kradzie˝y na 2 lat ci´˝kiego wi´zienia ukarany; mia∏
na sobie ubiór aresztancki. W warszawie dnia 5 Maia 1831r. RoÊciszewski.”
Na obraz dzia∏aƒ wojennych przeciwko zaborcy nak∏ada si´ niestety
ponury obraz postawy polskiego
ch∏opstwa. Cytowany wczeÊniej autor pami´tnika Leon Drewnicki tak
opisuje ten problem w rejonie nadnarwiaƒskim:
„... Kosiƒski wróci∏ i mnie powiedzia∏” By∏em w Bia∏o∏´ce, Niepor´cie, Grodzisku i Markach. Prosi∏em
ch∏opów, aby biegli na ratunek
Warszawy. Wsz´dzie mnie jednakowo mówili: «Szlachta i Warszawa zrobi∏a rewolucj´, niech si´
bronià. Nic dla nas nie zrobili dobrego. Drewnicki nas durzy∏ i oszukiwa∏, ˝e sejm nada nam wolnoÊç
i ziemi´ na w∏asnoÊç. Gdyby Drewnicki do nas pokaza∏ si´, to go powiesimy na ga∏´zi.»...
Z koƒcem wrzeÊnia 1831 roku powstanie upad∏o. Najd∏u˝ej wytrwa∏y twierdza Modlin oraz ZamoÊç.
Ë W∏odzimierz B∏awdziewicz
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t

Akt Sejmowy detronizacji cara Miko∏aja I podpisany solidarnie przez 188 senatorów, pos∏ów, deputowanych i biskupów Królestwa Polskiego, 25 stycznia 1831r. Warszawa.
Jest to odbitka litograficzna dokumentu wywiezionego przez emigrantów do Francji. Orygina∏ znajduje si´ w zbiorach Biblioteki Polskiej w Pary˝u. Zbigniew Sroczyƒski

Poczàtek powstania listopadowego to spisek podchorà˝ych, którym
zamach na ksi´cia Konstantego nie

wych szesnaÊcie pu∏ków piechoty
liniowej w sk∏adzie trzech batalionów ka˝dy. Zorganizowano rów-

w Radzyminie i Niepor´cie.
Polski sejm 25 stycznia 1831 r.
zdetronizowa∏ Miko∏aja, samo-

w rejonie Grabiny i Brzezin. Bitwa
trwajàca dwa dni, 24 i 25 lutego
przynios∏a Polakom sukces dajàc

1
Szembek Piotr, (1788-1866) hrabia genera∏, gubernator wojskowy Warszawy
i cz∏onek Rady Wojennej.
2
W. Tokarz. Wojna polsko-rosyjska 1830
i 1831. Warszawa 1994 s. 127 i 185.
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S P O R T

18 listopada w Nadarzynie rozegrano
XII Mazowieckà Gimnazjad´, gdzie prawo
startu mieli uczniowie szkół gimnazjalnych
wiejskich i małomiasteczkowych. Siatkarze
Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
po raz kolejny potwierdzili wysokà form´.

SREBRNY medal
gimnazjalistów
z Stanisławowa
Pierwszego
finale udzia∏ wzi´∏o 6 dru˝yn wy∏onionych w eliminacjach rejonowych: Gimnazjum Unin, Gimnazjum Lubotyƒ,
Gimnazjum Zielona, Gimnazjum

W

8

Suska, Gimnazjum Wolanów, Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy.
Nasi siatkarze w eliminacjach (grupa B) pokonali Gimnazjum Suska 2:0
oraz Gimnazjum Wolanów 2:0.

W walce o tytu∏ mistrzowski
po zaci´tej walce ulegli Gimnazjum
Zielona 2:1.
Ë D.PieÊniak

GIMNAZJUM W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
REPREZENTOWALI:
Michał Mielnik (kapitan), Kamil Marzec, Łukasz Szlubowski, Krzysztof
Sworst, Damian Joƒczyk, Alexy Stankiewicz, Aleksander Rydzicki (libero), Karol Bàczek, Adrian Piórkowski, Marcin Adamowski, Wojciech
Wróbel, Marek Nowak.
Trenerem zespołu jest Dariusz PieÊniak.

