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GAW¢DY 
historyczne

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w lutym 2012 r. Punkt Kon-
sultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 7 lutego 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 14 lutego 2012 r. – A. Radlak, L.Kondrat – Deptu∏a;
• 21 lutego 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
• 28 lutego 2012 r. – B. Kopciƒska, E.Staniszewska, R.¸ukasiuk.
Spotkania Komisji w lutym 2012 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala kon-
ferencyjna, II pi´tro – 9 i 23 lutego 2012 r. od godz. 16.00.

„KOSOVO – PODRÓ˚ PONAD PODZIA¸AMI” 

– SPOTKANIE Z PODRÓ˚NIKIEM ANDRZEJEM PAS¸AWSKIM

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza 12
lutego o godz. 16.00 na spotkanie z podró˝nikiem
Andrzejem Pas∏awskim. Pokaz slajdów zatytu∏owany „Ko-
sovo – podró˝ ponad podzia∏ami” przeniesie uczestników w gra-
nice najm∏odszego paƒstwa Europy, krainy zwanej Dardanià,
od 2008 roku mianowanej Republikà Kosova. Kraj usytuowany
na styku wielu kultur jest fascynujàcym miejscem, a zarazem po-
lem ciàg∏ego sporu pomi´dzy Serbami, a Kosowarami. – Tu na-
ocznie mo˝na przekonaç si´, i˝ ba∏kaƒski lont tli si´ nieprzerwa-
nie. Tu zobaczyç mo˝na kolebk´ prawos∏awia i najstarsze zacho-
wane cerkwie, illiryjskie stanowiska archeologiczne i najnowszà,
krwià i okrucieƒstwem naznaczonà histori´ tego narodu, histori´
epatujàcà dzia∏aniami wojowników UCK – opisujà organizatorzy
spotkania. 

KONKURS WIEDZY O PA¡STWIE PODZIEMNYM,

ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH

Organizatorem konkursu jest Muzeum Historyczne w Legionowie.
To ju˝ trzecia jego edycja. Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e
po etapie gminnym do kolejnego etapu, rejonowego, zakwalifi-
kowa∏o si´ 4 uczniów z gminy Niepor´t: Marcin Szostek i Woj-
ciech Wróbel z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym oraz Alek-
sandra Szostek i Patryk Pszczó∏kowski ze Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie. Fina∏ konkursu odb´dzie si´ 31 stycznia.

BIOGAZ W KOSMOSIE

Projekt eksperymentu, opracowany przez Jakuba Jab∏oƒskiego i Mi-
cha∏a Styka z gminy Niepor´t oraz ich kole˝ank´ z Warszawy zna-
laz∏ si´ w finale mi´dzynarodowego konkursu YouTube Space Lab.
W konkursie wzi´∏a udzia∏ m∏odzie˝ w wieku 14-18 lat z po-
nad 80 krajów. Zadaniem by∏o opracowanie nowatorskiego eks-
perymentu, który móg∏by zostaç przeprowadzony w warunkach
stacji kosmicznej. Pomys∏ m∏odych mieszkaƒców Niepor´tu na pro-
dukcj´ biogazu z nieczystoÊci powstajàcych na stacji kosmicznej
i wykorzystywanego jako paliwo w reaktorze biochemicznym, zna-
laz∏ si´ wÊród 60 najlepszych. Komisja wybierze 6 prac, których
autorzy rywalizowaç b´dà podczas ostatecznego fina∏u konkursu
w Waszyngtonie. Dwa zwyci´skie eksperymenty przeprowadzone
zostanà na pok∏adzie Mi´dzynarodowej Stacji Kosmicznej.

SPOTKANIE Z GLORIÑ I GRACE

Na spotkanie z bohaterkami przedstawienia „Gloria i Gra-
ce” czyli Stanis∏awà Celiƒskà i Lucynà Malec zaprasza
Gminny OÊrodek Kultury – 5 lutego o godzinie 16.00.

NOWY System
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
– w zwiàzku ze zmianà ustawy
o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach

Od
tego dnia Urzàd Gminy ma 18 miesi´-
cy na wprowadzenie NOWEGO SYS-
TEMU GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI, polegajàcego na przej´ciu

przez Gmin´ odpowiedzialnoÊci za odpady komunal-

ne i ustaleniu stawek op∏at dla w∏aÊcicieli nierucho-

moÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy (na sta-

∏e i sezonowo) za odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów – w sprawach dotyczàcych op∏at zastosowanie

mieç b´dà przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. Ordynacja podatkowa.

W ciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy Urzàd Gmi-

ny ustali mi´dzy innymi stawk´ i sposób nalicza-

nia op∏aty za odbieranie odpadów, a tak˝e tryb, spo-

sób i cz´stotliwoÊç jej wnoszenia, wzór „Deklara-

cji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi”, z podaniem terminu

i miejsca z∏o˝enia pierwszych deklaracji, szczegó-

∏owy sposób Êwiadczenia us∏ug w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieru-

chomoÊci i zagospodarowania tych odpadów oraz

nowy Regulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku

w gminie. Do 31 grudnia 2012 r. Urzàd Gminy mu-

si przyjàç stosowne uchwa∏y w powy˝szych spra-

wach, które nast´pnie najpóêniej 1 lipca 2013 r.

muszà wejÊç w ˝ycie.

Stawka op∏aty uzale˝niona b´dzie od jednego

z trzech mo˝liwych wskaêników: liczby mieszkaƒ-

ców zamieszkujàcych danà nieruchomoÊç, iloÊci zu-

˝ytej wody z danej nieruchomoÊci lub powierzch-

ni lokalu mieszkalnego. Mieszkaƒcy zostanà poin-

formowani o wyborze konkretnego wskaênika, jak

równie˝ o sposobie naliczania op∏aty. W zwiàzku

z powy˝szym w∏aÊciciele nieruchomoÊci, zamiesz-

ka∏ych na sta∏e i sezonowo, obowiàzani b´dà z∏o-

˝yç do Urz´du Gminy Niepor´t wspomnianà wy-

˝ej „Deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi”.

Op∏ata za odpady segregowane b´dzie ni˝sza,

op∏aca si´ wi´c segregowaç odpady. Przedsi´bior-

ca wy∏oniony w drodze przetargu odbierze odpady

zmieszane i selektywnie zebrane od w∏aÊcicieli nie-

ruchomoÊci. Urzàd Gminy b´dzie sprawowaç nad-

zór nad prawid∏owym zagospodarowaniem odpa-

dów przez odbierajàcego. 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA OD-
PADAMI KOMUNALNYMI – zacznie funkcjo-

nowaç najpóêniej od 1 lipca 2013 r. – do tego dnia
zachowujà wa˝noÊç umowy zawarte pomi´dzy
w∏aÊcicielami nieruchomoÊci, a przedsi´biorca-
mi odbierajàcymi od nich odpady komunalne.

Informacje na powy˝szy temat mo˝na uzyskaç w Urz´-

dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rol-

nictwa, pok.30 (II pi´tro) – tel. (022) 767 04 47,

767 04 10, jak równie˝ podawane b´dà na bie˝àco, mi´-

dzy innymi na stronie internetowej www.nieporet.pl oraz

w „WieÊciach Niepor´ckich”. � R.Szkolniak

Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e 1 stycznia 2012 r.
weszła w ˝ycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
oraz niektórych innych ustaw.



a) droga krajowa nr 61 – ul. Warszaw-

ska (Zegrze P∏d.) – Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajowych i Autostrad

w Warszawie – Rejon Drogowy

w Bo˝ej Woli – tel. (22) 775 27 64

b) drogi wojewódzkie – ul. Jana Ka-

zimierza (nr 633), ul. Stru˝aƒska

(nr 632), ul. Zegrzyƒska, ul. Pogo-

nowskiego (nr 631), ul. Cicha

– Wólka Radzymiƒska (nr 624)

– Mazowiecki Zarzàd Dróg Woje-

wódzkich w Warszawie – Rejon

Drogowy Wo∏omin – Nowy Dwór

Mazowiecki – tel. (22) 776 23 33

c) drogi powiatowe – ul. Izabeliƒska

– Izabelin; ul. Przysz∏oÊç – Stani-

s∏awów Pierwszy;

ul. Królewska – Aleksandrów;

ul. Zwyci´stwa – Niepor´t; ul. No-

wolipie – Niepor´t; 

ul. Wojska Polskiego- Bia∏obrzegi,

Beniaminów; ul. Wczasowa – Bia-

∏obrzegi, Rynia; 

ul. KoÊcielna – Kàty W´gierskie;

ul. Akacjowa – Kàty W´gierskie;

ul. Wolska – Wola Aleksandra,

Stanis∏awów Drugi; ul. Ma∏o∏´c-

ka (od skrzy˝owania z ul. Izabe-

liƒskà w kierunku Szko∏y

Podstawowej w Izabelinie);

ul. Szkolna – Izabelin; ul. Szkol-

na – Wólka Radzymiƒska; Dàbko-

wizna do drogi powiatowej

ul. Wojska Polskiego – Starostwo

Powiatowe w Legionowie – Dzia∏

Inwestycji i Drogownictwa – tel.

(22) 764 05 12

d) drogi gminne – zaliczone do kate-

gorii dróg gminnych – Urzàd Gmi-

ny Niepor´t – Dzia∏ Zarzàdu Dróg

i Gospodarki Komunalnej

– (22) 767 04 37, (22) 767 04 38,

fax (22) 767 32 18.

Ponadto uwagi i spostrze˝enia mo˝na

zg∏aszaç do Stra˝y Gminnej – tel.

(22) 774 87 91, kom. 668 116 761,

w godz. 13.00 – 1.00.

� BW
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KRZYSZTOFEM
MAJEWSKIM
sołtysem Ryni

–– PPrroosszz´́  ppoowwiieeddzziieeçç  ppaarr´́  ss∏∏óóww  oo ssoobbiiee..

Moje korzenie tkwià g∏´boko w Ry-

ni. Tata pochodzi∏ z Ryni, ja w Ryni

o˝eni∏em si´ i mieszkam ju˝ 33 lata.

Babcia opowiada∏a, ˝e przed wojnà

mój pradziadek by∏ so∏tysem Ryni.

–– MMoo˝̋nnaa  wwii´́cc  ppoowwiieeddzziieeçç,,  ˝̋ee  kkoonnttyy--

nnuuuujjee  PPaann  ttrraaddyyccjj´́  rrooddzziinnnnàà....

Staram si´. Jestem so∏tysem pierw-

szy raz, zach´cili mnie do udzia∏u

w wyborach znajomi. Zdecydowa∏em

si´ kandydowaç i dosta∏em du˝e po-

parcie mieszkaƒców. 

–– CCzzyy  RRyynniiaa  zzmmiieennii∏∏aa  ssii´́  ww cciiààgguu

oossttaattnniicchh  llaatt??

Zbudowano u nas drog´, wodociàg.

Jest te˝ klub TPD, wczeÊniej oÊrodek

kultury, do którego powstania przyczy-

nili si´ mieszkaƒcy i gmina. W ubie-

g∏ym roku stanà∏ plac zabaw dla dzie-

ci, jest te˝ boisko do koszykówki.

–– NNaa ccoo  cczzeekkaajjàà  mmiieesszzkkaaƒƒccyy??

Przede wszystkim na kanalizacj´. To

bardzo kosztowna inwestycja, wiemy

˝e gmin stara si´ o pozyskanie Êrod-

ków unijnych na jej realizacj´. Liczy-

my na to, ˝e Warszawa poprze nasze

starania o ochron´ uj´cia wody dla

mieszkaƒców stolicy, a tak˝e miejsca

wypoczynku turystów. A od wykona-

nia kanalizacji zale˝y przecie˝ budo-

wa dróg, których nadal u nas braku-

je. Podobnie jak i chodników. W tym

roku zaplanowane sà w bud˝ecie

gminy modernizacja ulicy Radzymiƒ-

skiej i remont elewacji budynku TPD. 

–– DDzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  TTPPDD  pprrzzyycciiààggaa  ddzziiee--

ccii  ii mm∏∏ooddzziiee˝̋??

Tak, jest grupa, która ucz´szcza

na zaj´cia i ch´tnie sp´dza czas

w TPD. Budynek wymaga∏ ju˝ od-

Êwie˝enia wewnàtrz i w ubieg∏ym ro-

ku Urzàd Gminy zakupi∏ farb´,

a mieszkaƒcy pomalowali pomiesz-

czenia. Pomogli nam w tym pracow-

nicy firmy Skanska, którzy dekoro-

wali pomieszczenia, przekazali te˝

wyposa˝enie sal, a konkretnie meble

– stoliki, krzese∏ka, szafeczki.

–– JJaakk  uukk∏∏aaddaa  ssii´́  PPaannuu  wwssppóó∏∏pprraaccaa

zz mmiieesszzkkaaƒƒccaammii??

No có˝, ró˝nie to wyglàda. Zorgani-

zowaliÊmy np. sprzàtanie Êwiata,

chcieliÊmy zakoƒczyç je spotkaniem

integracyjnym przy ognisku, jednak

zainteresowanie ze strony miesz-

kaƒców by∏o minimalne. Zale˝y mi

na tym, ̋ eby zmieniç to nastawienie,

zach´ciç do wspólnych dzia∏aƒ. My-

Êl´, ˝e nie nale˝y jedynie narzekaç,

a staraç si´ te˝ daç coÊ od siebie,

bardziej zaanga˝owaç si´ w ˝ycie so-

∏ectwa. Ta sytuacja powoli zmienia

si´, we wspomnianym wczeÊniej ma-

lowaniu budynku TPD wzi´li udzia∏

m∏odzi ludzie, którzy tam wczeÊniej

przychodzili jako dzieci. To dobry

znak, widaç ˝e zrodzi∏a si´ jakaÊ

wi´ê i wspólnota. Podobnie by∏o

przed laty, gdy stawialiÊmy koÊció∏,

mieszkaƒcy ch´tnie uczestniczyli

wówczas w pracach budowlanych.

–– AA jjaakk  wwyyggllààddaa  ssyyttuuaaccjjaa  llaatteemm

ww RRyynnii,,  ww sseezzoonniiee  wwyyppoocczzyynnkkoowwyymm??

Tak, jest spory ruch, przyje˝d˝ajà tu-

ryÊci i dzia∏kowicze. Sà na naszym

terenie oÊrodki wypoczynkowe, np.

Promenada organizuje mi´dzyna-

rodowe zawody poduszkowców, to

bardzo widowiskowa impreza. Mó-

wiàc o turystach, nie mo˝na nie

wspomnieç o komunikacji. Zdarza∏o

si´, ̋ e byli zaskoczeni, ̋ e wieczorem

nie majà ju˝ czym wróciç do domu.

To te˝ zasadnicza kwestia dla miesz-

kaƒców. Autobus 705 to podstawa

komunikacji dla mieszkaƒców, którzy

nie majà samochodu. Bardzo zale˝y

nam na jego kursowaniu.

–– CCzzeeggoo  ˝̋yycczzyy∏∏bbyy  PPaann  mmiieesszzkkaaƒƒccoomm

ii ssoobbiiee??

˚yczy∏bym wi´kszej integracji, ch´-

ci do wspólnego dzia∏ania na rzecz

Ryni. No i realizacji inwestycji,

na które czekamy – budowy kanali-

zacji, dróg i chodników.

–– DDzzii´́kkuujjee  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Rozmowa z...

Przygotowania
do gminnych inwestycji

W styczniu ogłoszone zostały przetargi, na realizacj´ nast´pujàcych gminnych inwestycji:

� og∏oszono zamówienie publiczne

na „Przeprowadzenie archeolo-

gicznych badaƒ wykopalisko-

wych poprzedzajàcych budow´

Sali sportowej przy szkole podsta-

wowej w Niepor´cie na dzia∏ce

ew. nr 270/7”. Wp∏yn´∏o 18 ofert

z ca∏ej Polski. Powierzchnia, któ-

ra ma byç obj´ta badaniami zgod-

nie z zaleceniami Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków wy-

nosi 1215 m2. Jest to teren

pomi´dzy salà gimnastycznà a uli-

cà Dworcowà. Badania archeolo-

giczne zaplanowane sà w lipcu

i sierpniu, sprawozdanie zostanie

sporzàdzone do koƒca wrzeÊnia;

� og∏oszony zosta∏ przetarg na prze-

budow´ parkingu na Placu Wol-

noÊci w Niepor´cie w okolicy

cmentarza parafialnego. Otwarcie

ofert nastàpi 1 lutego. Zakres

prac obejmuje po∏o˝enie 300 m2

nawierzchni z p∏yt eko oraz wy-

konanie 155 m2 drogi manewro-

wej z kostki betonowej. Termin

zakoƒczenia prac wyznaczony zo-

sta∏ na dzieƒ 31 maja;

� og∏oszono przetarg na przebudo-

w´ ul. Butryma na osiedlu G∏ogi.

Zaplanowano wykonanie na-

wierzchni z kostki betonowej

wraz z wjazdami do posesji i od-

wodnienia jezdni drenem francu-

skim. Otwarcie ofert nastàpi 14 lu-

tego. Termin zakoƒczenia prac

– 31 maja;

� og∏oszono przetarg na przebudo-

w´ ulicy Radzymiƒskiej w Ryni.

Po∏o˝ona zostanie nawierzchnia

z p∏yt eko, wykonane zostanà

wjazdy do posesji. Otwarcie ofert

nastàpi 14 lutego. Termin zakoƒ-

czenia prac up∏ywa 31 maja.

� B.Wilk

Kontynuowane sà prace przy budowie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Jana Kazimierza, przygotowywana jest tak˝e inwestycja w ulicy Tulipanowej. 

BUDOWA wodociàgu i kanalizacji
w ulicy Tulipanowej
Og∏oszony zosta∏ przetarg na budo-

w´ sieci wodociàgowej i kanaliza-

cyjnej w ulicy Tulipanowej. Sieç

wodociàgowa liczyç b´dzie 135,5 mb,

a kanalizacyjna 155 mb. Otwarcie

ofert nastàpi 10 lutego. Termin reali-

zacji inwestycji – do koƒca sierp-

nia 2012 r. 

Zimowa aura nie wstrzyma∏a prac

przy budowie kanalizacji w ulicy Ja-

na Kazimierza w Niepor´cie. Wyko-

nywane sà przy∏àcza wodociàgowe

i kanalizacyjne do granic posesji

po wschodniej stronie ulicy. 

� BW

ZIMOWE utrzymanie dróg
Przypominamy, ˝e wszystkie uwagi dotyczàce zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Niepor´t nale˝y zgłaszaç, w zale˝noÊci od kategorii drogi:

� �� �� �� � �

Ulica Radzymiƒska
w Ryni

ul. Pogonowskiego (nr 631)
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W terminie od 1 lutego 2012 r.

do 29 lutego 2012 r. mo˝na sk∏adaç

w Urz´dzie Gminy Niepor´t wnio-

sek o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju nap´dowe-

go wykorzystywanego do produk-

cji rolnej wraz z fakturami VAT

(lub ich kopiami) stanowiàcymi

dowód zakupu oleju nap´dowego

w okresie od 1 wrzeÊnia 2011 r.

do 31 stycznia 2012 r. 

Wszelkie niezb´dne informacje

oraz wniosek mo˝na otrzymaç

w Dziale Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepo-

r´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel.

(22) 767 04 47), lub pobraç ze stro-

ny internetowej www.nieporet.pl

OGŁOSZENIA
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
UWAGA – uleg∏y zmianie terminy sk∏adania wniosków

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2012 rok

W zwiàzku z porozumieniem za-

wartym przez Wójta Gminy Niepo-

r´t ze Starostà Powiatu Legionow-

skiego oraz podj´ciem uchwa∏y

przez Rad´ Powiatu Legionow-

skiego, mieszkaƒcy Gminy Niepo-

r´t (osoby zameldowane) obj´ci

zmianà numerów porzàdkowych

ulicy Jana Kazimierza i ulic bezpo-

Êrednio z nià sàsiadujàcych, zosta-

li zwolnieni z op∏at zwiàzanych

z wydaniem wtórnika dowodu reje-

stracyjnego i prawa jazdy w Staro-

stwie Powiatowym w Legionowie.

Zwolnienie obowiàzuje w okresie 6

miesi´cy. 

Do za∏atwienia sprawy potrzebne

sà: kserokopia prawa jazdy, otrzy-

mane z gminy zawiadomienie

o zmianie numeru porzàdkowego,

nowy dowód lub zaÊwiadczenie

o zameldowaniu na pobyt sta∏y. 

ZWOLNIENIE Z ODPŁATNOÂCI
ZA WYMIAN¢ DOKUMENTÓW, ZWIÑZANÑ
ZE ZMIANÑ NUMERÓW PORZÑDKOWYCH

Projekt jest współfinansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, działanie 10.1.

Projekt: Budowa gazociàgu DN 700 MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Gustorzyn.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Operator Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych
mieszkaƒców Gminy Niepor´t i Serock na spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociàgu

wysokiego ciÊnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn.

TERMIN SPOTKANIA: 10 lutego 2012 r., godz. 17.00
MIEJSCE SPOTKANIA: Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, Niepor´t ul. Dworcowa 9a

Serdecznie zaprasza:
Operator Gazociàgów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyênie

05-126 Niepor´t, Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza 578, tel. 22 767 09 00

Stawki podatku 
od nieruchomoÊci
1) od gruntów 
a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci

gospodarczej, bez wzgl´du na sposób zakwa-

lifikowania w ewidencji gruntów i budynków

– 0,75 z∏ od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne,

retencyjne lub elektrowni wodnych – 4.33 z∏

od 1 ha powierzchni,

c) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie

odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-

blicznego przez organizacje po˝ytku publicz-

nego – 0,24 z∏ od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich cz´Êci
a) mieszkalnych – 0,61 z∏ od 1m2 powierzchni

u˝ytkowej,

b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia-

∏alnoÊci gospodarczej – 19,00 z∏ od 1 m2 po-

wierzchni u˝ytkowej,

c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materia∏em siewnym – 9,63 z∏ od 1 m2 po-

wierzchni u˝ytkowej,

d) zwiàzanych z udzielaniem Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w rozumieniu przepisów o dzia∏al-

noÊci leczniczej, zaj´tych przez podmioty

udzielajàce tych Êwiadczeƒ – 4,45 z∏ od 1 m2

powierzchni u˝ytkowej,

e) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie

odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-

blicznego przez organizacje po˝ytku publicz-

nego – 6,30 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytko-

wej;

3) od budowli – 2% ich wartoÊci okreÊlonej

na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i op∏atach lokalnych.

Stawki podatku leÊnego
WysokoÊç podatku leÊnego od 1 hektara fizycz-

nego za rok podatkowy wynosi równowartoÊç

pieni´˝nà 0,220 m3 drewna, obliczonà wed∏ug

Êredniej ceny sprzeda˝y drewna uzyskanej przez

nadleÊnictwa za pierwsze trzy kwarta∏y roku po-

przedzajàcego rok podatkowy, (Êrednia cena

og∏aszana jest przez GUS), dla lasów ochron-

nych stawka jest o po∏ow´ ni˝sza.

Na rok 2012 wysokoÊç podatku leÊnego wyno-

si 41,0696 z∏ za hektar fizyczny lasu, od lasów

ochronnych 20,5348 z∏ za 1 hektar lasu.

Osoby fizyczne op∏acajà podatek leÊny, tak jak

podatek rolny.

Osoby prawne sk∏adajà deklaracje, jak na poda-

tek rolny, op∏acajà zaÊ za poszczególne miesià-

ce do dnia 15 ka˝dego miesiàca.

Stawki podatku rolnego
Podstaw´ opodatkowania podatkiem rolnym

ustala si´ w dwojaki sposób.

1. Je˝eli przedmioty opodatkowania tworzà go-

spodarstwo rolne, to podstaw´ ich opodatko-

wania stanowi liczba hektarów przeliczenio-

wych, ustalana na podstawie powierzchni, ro-

dzajów i klas u˝ytków rolnych wynikajàcych

z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okr´-

gu podatkowego.

2. Dla gruntów b´dàcych przedmiotem opodat-

kowania podatkiem rolnym nie tworzàcych

gospodarstw rolnych – podstaw´ opodatkowa-

nia stanowi liczba hektarów fizycznych wy-

nikajàca z ewidencji gruntów.

Stawki podatkowe
1. Podatek rolny na rok podatkowy 2012 wyno-

si od 1 ha przeliczeniowego 125,00 z∏ (jest to

równowartoÊç pieni´˝na 2,5 kwintala ̋ yta, ob-

liczona wed∏ug Êredniej ceny skupu ˝yta

za pierwsze trzy kwarta∏y 2011 roku).

2. Podatek rolny na rok podatkowy 2012 wyno-

si od 1 ha fizycznego 250,00 z∏ (jest to rów-

nowartoÊç pieni´˝na 5 q ˝yta, obliczona we-

d∏ug Êredniej ceny skupu ̋ yta za pierwsze trzy

kwarta∏y 2011 roku).

Stawka opłaty miejscowej
Op∏ata dotyczy osób fizycznych przebywajàcych

czasowo w oÊrodkach wypoczynkowych lub tu-

rystycznych w nast´pujàcych miejscowoÊciach

gminy: Niepor´t, Bia∏obrzegi, Rynia, Zegrze Po-

∏udniowe, Stanis∏awów Pierwszy.

W roku 2012 stawka ustalonej przez Rad´ Gmi-

ny op∏aty miejscowej wynosi 2,00 z∏.

Szczegó∏owe stawki podatków znajdujà si´

w Biuletynie Informacji Publicznej w zak∏adce

– Podatki i op∏aty. 

� opr. BW

O jakoÊci wody w gminnej sieci wodociàgowej
rozmawiamy z dyrektorem Gminnego Zakładu

Komunalnego LECHEM GÑSIOREM

DOBRA
czy nie?

–– PPaanniiee  ddyyrreekkttoorrzzee,,  jjaakk  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssii´́

ggmmiinnnnaa  iinnffrraassttrruukkttuurraa  wwooddoocciiààggoowwaa??

Zak∏ad eksploatuje dwie stacje uzdatnia-

nia wody – w Stanis∏awowie Pierwszym

i w Józefowie. Obie majà zbli˝one para-

metry wydajnoÊciowe – ok. 100 m3 na go-

dzin´. W pe∏ni zabezpieczajà potrzeby

mieszkaƒców, nawet w czasie ubieg∏o-

rocznych upa∏ów nie brakowa∏o wody.

W gminie jest 140 km sieci wodociàgo-

wej, to wi´cej ni˝ posiada np. Legiono-

wo. Studnie majà g∏´bokoÊç ok. 70 me-

trów, to znaczy, ˝e korzystamy z czwar-

torz´dowego poziomu wodonoÊnego.

Struktury te charakteryzujà si´ du˝ymi

zasobami i bardzo dobrà odnawialno-

Êcià.

–– JJaakk  ooddbbyywwaa  ssii´́  kkoonnttrroollaa  jjaakkooÊÊccii  wwooddyy,,

kkttóórraa  pp∏∏yynniiee  zz nnaasszzyycchh  kkrraannóóww??

Sposób przeprowadzania kontroli regu-

luje rozporzàdzenie Ministra Zdrowia

w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej

do spo˝ycia przez ludzi. Mamy obowià-

zek przeprowadzaç co kwarta∏ monito-

ring kontrolny, który obejmuje badanie-

13 parametrów fizykochemicznych i 3 pa-

rametrów mikrobiologicznych. Ponadto

raz w roku musimy wykonaç monitoring

przeglàdowy, który obejmuje badanie 39

parametrów fizykochemicznych. Na pod-

stawie tych badaƒ okreÊlana jest jakoÊç

wody w gminnym wodociàgu. Oprócz ba-

daƒ wymaganych przepisami prawa, co-

dziennie okreÊlana jest zawartoÊç wolne-

go chloru w wodzie oraz jej barwa. Zmia-

na barwy poza dopuszczalne normy jest

pierwszym symptomem ewentualnego

pogorszenia si´ jakoÊci wody.

–– JJaakk  wwyyppaaddaajjàà  bbaaddaanniiaa  nnaasszzeejj  wwooddyy??

Stwierdzam, ˝e nasza woda w 100% od-

powiada parametrom wymienionym

w rozporzàdzeniu Ministra i ma bardzo

dobrà jakoÊç. Podam przyk∏ad. Jednym

z wa˝niejszych parametrów okreÊlajà-

cych jakoÊç wody jest zawartoÊç ˝elaza

i manganu. Polskie normy dopuszczajà

zawartoÊç ̋ elaza nie wi´kszà ni˝ 200 mi-

krogramów na litr, a manganu 50 mikro-

gramów na litr. Ostatnie badania wyka-

za∏y, ̋ e uzdatniona woda ze stacji w Sta-

nis∏awowie Pierwszym zawiera ˝elaza 4

mikrogramy, a manganu 12 mikrogra-

mów. W Józefowie jest troch´ wi´cej ˝e-

laza, ale za to mniej manganu. 

–– AA ccoo  zz ttwwaarrddooÊÊcciiàà  wwooddyy??  WWiieemmyy,,  ˝̋ee

zzbbyytt  ttwwaarrddaa  pprrzzyyssppaarrzzaa  pprroobblleemmóóww

ww eekkssppllooaattaaccjjii  pprraalleekk,,  zzmmyywwaarreekk,,  cczzaajjnnii--

kkóóww??  

Tak, to odk∏adajàcy si´ w´glan wapnia

(CaCO3) niszczy nasze urzàdzenia. Wo-

da w gminnym wodociàgu jest Êrednio

twarda, czyli taka, jak w wi´kszoÊci wo-

dociàgów w Polsce. Woda w sieci wo-

dociàgowej gminy Niepor´t ma twar-

doÊç ok. 200 μg CaCO3/dm3 co odpo-

wiada 11 stopniom niemieckim. I tu

rada dotyczàca korzystania ze zmywa-

rek. Nale˝y pami´taç, aby uwzgl´dniç

stopieƒ twardoÊci wody przy ustawia-

niu urzàdzenia, tak aby dodawana sól

optymalnie zmi´kcza∏a wod´. 

Sprawozdania z przeprowadzonych ba-

daƒ zamieszczone sà na stronie

www.gzk.nieporet.pl w zak∏adce „Bada-

nia wody”.

–– CCzzyy  oossttaattnniioo  bbyy∏∏yy  rreeaalliizzoowwaannee  jjaakkiieeÊÊ

wwii´́kksszzee  iinnwweessttyyccjjee  nnaa ssttaaccjjaacchh  uuzzddaattnniiaa--

nniiaa  wwooddyy??

Tak, w 2010 roku zosta∏y wymienione

wszystkie z∏o˝a w filtrach na stacji w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. Kosztowa∏o to

ponad 100 tys. z∏. 

–– DDzzii´́kkuujjee  zzaa rroozzmmooww´́..

� Rozmawia∏a Beata Wilk

STAWKI podatkowe w Gminie
Niepor´t na rok 2012

Gmina Niepor´t podj´ła realizacj´ „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014”
obejmujàcego bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewczàt
z rocznika 2000 tj. w wieku 12 lat, zameldowanych w gminie Niepor´t. 

SZCZEPIENIA ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy
Ca∏kowity koszt realizacji szczepieƒ sfinansowany zosta-

nie z bud˝etu Gminy Niepor´t. Miejscem realizacji Progra-

mu jest Gminny OÊrodek Zdrowia w Niepor´cie, ul. Pod-

leÊna 4, 05-126 Niepor´t, Poradnia Ginekologiczno - Po-

∏o˝nicza. Koordynatorami dzia∏aƒ w ramach Programu jest

po∏o˝na Êrodowiskowa pracujàca w SP ZOZ w Niepor´-

cie oraz dyrektor SP ZOZ w Niepor´cie. Informacje doty-

czàce programu zosta∏y tak˝e udost´pnione w BIP SP ZOZ

w Niepor´cie (www. spzoz.nieporet.pl – w zak∏adce pro-

gramy profilaktyczne). Informacje zostanà przekazane

do dyrekcji szkó∏ gminnych oraz wywieszone na tablicy

og∏oszeƒ w Gminnym OÊrodku Zdrowia w Niepor´cie.

Za∏o˝enia:
Bezp∏atne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyj-
ki macicy dziewczàt z rocznika 2000 tj. w wieku 12 lat
zameldowanych w gminie Niepor´t – szczepienie b´dzie

dobrowolne, po przedstawieniu pisemnej deklaracji

uczestnictwa w Programie rodzica / opiekuna (prawnego

opiekuna) dziecka obj´tego Programem.

Szczepienie obejmuje podanie 3 dawek szczepionki
uodporniajàcej na wirusa HPV (wirusem brodawcza-
ka ludzkiego).
Przyj´ty harmonogram dzia∏aƒ:
a) Od 27 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012r. zbieranie pi-

semnych Deklaracji uczestnictwa w Programie szczepieƒ

ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, stanowiàcej

zg∏oszenie do Programu, zgod´ rodzica / opiekuna (opieku-

na prawnego) na wykonanie szczepienia oraz na przetwarza-

nie danych osobowych niezb´dnych przy realizacji Programu.

Deklaracje muszà byç z∏o˝one w rejestracji Gminne-
go OÊrodka Zdrowia w Niepor´cie najpóêniej do 17 lu-
tego 2012 r.

b) Zakup szczepionek – dzia∏ania organizacyjne zak∏adu.

c) Przeprowadzenie szczepienia: szczepionka podawa-

na b´dzie 3-krotnie w Gminnym OÊrodku Zdrowia

w Niepor´cie po uprzednim umówieniu terminu szcze-

pienia z po∏o˝nà Êrodowiskowà. Przyj´ty harmonogram

szczepieƒ b´dzie zgodny z zaleceniami producenta

szczepionki.

Celem szczepieƒ jest wyeliminowanie zachorowaƒ za-

le˝nych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludz-

kiego), a celem nadrz´dnym jest pierwotna profilak-

tyka raka szyjki macicy. Szczepienie rekomendowa-

ne jest przez wiele Êwiatowych i polskich organizacji

medycznych.

Majàc na wzgl´dzie popraw´ zdrowia naszych miesz-

kaƒców zapraszam do korzystania z bezp∏atnych szcze-

pieƒ ochronnych. � E. Staniszewska
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KONKURS NA NAZW¢ I LOGO PŁYWA
23 stycznia 2012
roku Wójt Gminy
Niepor´t ogłosił
konkurs na nazw´
i logo pływalni
w Stanisławowie
Pierwszym.
Regulamin
i formularz
zgłoszeniowy
z oÊwiadczeniem
mo˝na odebraç
w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, Plac
WolnoÊci 1, 
05-126 Niepor´t
w Dziale Informacji
Publicznej i Promocji
Gminy pok. nr 19
lub pobraç ze strony
internetowej
www.nieporet.pl. 
Prace wykonane
mogà byç dowolnà
technikà plastycznà
(np. ołówek, kredka,
akwarela itp.)
w formacie
minimum A4
lub jako projekt
graficzny zapisany
na płycie CD
w postaci plików JPG
wraz z wydrukiem
minimum formatu
A4. 
Propozycje nazwy
i projekty logo
dostarczyç nale˝y
do Urz´du Gminy
Niepor´t, najpóêniej
23 lutego 2012 r.
Komisja Konkursowa
oceni dostarczone
prace i dokona
wyboru nagrodzonej
pracy/prac
w terminie do dnia
29 lutego 2012 r.

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest Gmina Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t

Plac WolnoÊci 1; 05-126 Niepor´t, www.nieporet.pl

II. TERMIN

Konkurs rozpoczyna si´ 23 stycznia 2012 roku i koƒczy 23 lutego 2012

roku.

III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wy∏onienie nazwy i znaku graficznego (logo), któ-

ry b´dzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej p∏ywalni w Stani-

s∏awowie Pierwszym. Nazwa i logo s∏u˝yç b´dà promowaniu Gminy Nie-

por´t, umieszczane b´dà na szeroko rozumianych materia∏ach informa-

cyjnych, promocyjnych takich, jak m.in. plakaty, foldery, billboardy,

prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materia∏ach przygotowy-

wanych, wydawanych bàdê zlecanych przez Gmin´ Niepor´t – Urzàd

Gminy Niepor´t.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu mo˝e byç ka˝-

da osoba fizyczna bàdê prawna, z wy∏àczeniem pracowników Urz´-

du Gminy Niepor´t i cz∏onków komisji. W przypadku osób ma∏olet-

nich formularz i oÊwiadczenie muszà byç dodatkowo podpisane przez

rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Udzia∏ w konkursie jest bezp∏atny i dobrowolny.

3. Projekty mogà byç wykonane w dowolnej technice graficznej, zapi-

sane na p∏ycie CD jako pliki: CMYK, JPG wraz z wydrukiem mini-

mum formatu A4. Prace mogà byç równie˝ wykonane na formacie

minimum A-4 arkuszu papieru, dowolnà technikà plastycznà (np. o∏ó-

wek, kredka, akwarela itp.).

4. Uczestnicy Konkursu ponoszà pe∏nà odpowiedzialnoÊç prawnà w ra-

zie nieposiadania uprawnieƒ do zg∏oszenia pracy do Konkursu, bàdê

naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Ka˝dy uczestnik mo˝e z∏o˝yç maksymalnie 3 propozycje projektów,

tzn. 3 propozycje nazwy p∏ywalni oraz 3 projekty logo p∏ywalni.

6. W konkursie nie b´dà oceniane prace zbiorowe.

7. Wszelkie koszty zwiàzane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczest-

nik konkursu.

8. Przystàpienie do konkursu polega na przes∏aniu lub dostarczeniu

do Urz´du Gminy Niepor´t na adres: Urzàd Gminy Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t (pok. nr 19) z dopiskiem „KONKURS:
NAZWA I LOGO P¸YWALNI W STANIS¸AWOWIE PIERW-
SZYM”, w terminie do 23 lutego 2012 r. do godz. 15.00 zamkni´tej

koperty opatrzonej pseudonimem z propozycjami nazw p∏ywalni oraz

projektami znaku graficznego (logo). Prace nale˝y podpisaç u˝ytym

do oznaczenia koperty pseudonimem. Warunkiem uczestnictwa

w konkursie jest wype∏nienie oÊwiadczenia oraz formularza zg∏osze-

niowego do konkursu opatrzonego w∏asnor´cznym podpisem i za∏à-

czenie tych dokumentów w oddzielnej kopercie do koperty oznaczo-

nej pseudonimem.

9. Decyduje data przyj´cia pracy konkursowej przez adresata.

10. UWAGA: projekty przes∏ane po tym terminie nie b´dà rozpatrywa-

ne przez Komisj´ Konkursowà. Organizator konkursu nie ponosi od-

powiedzialnoÊci za ewentualne zagini´cie lub uszkodzenie projektu

powsta∏e w czasie przesy∏ki.

11. Podpisanie formularza zg∏oszeniowego jest dowodem zapoznania si´

z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.

12. Regulamin i formularz zg∏oszeniowy mo˝na odebraç w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t lub pobraç ze strony

internetowej www.nieporet.pl

Regulamin konkursu na opracowanie
nazwy oraz logo pływalni
w Stanisławowie Pierwszym
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ALNI W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
w konkursie na nazw´ i logo pływalni 
w Stanisławowie Pierwszym

OÂWIADCZENIE
OÊwiadczam, ˝e zg∏oszona przeze mnie propozycja nazwy p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierwszym oraz projekt

logo p∏ywalni nie bra∏y udzia∏u w ˝adnym innym konkursie, nie by∏y wczeÊniej publikowane, sà moim osobi-

stym dzie∏em, a prawa autorskie nie sà niczym ograniczone.

OÊwiadczam, ˝e zapozna∏em si´ i akceptuj´ zapisy Regulaminu konkursu na nazw´ i logo p∏ywalni w Stani-

s∏awowie Pierwszym.

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie i udost´pnianie swoich danych osobowych: imi´, nazwisko, miejscowoÊç

– Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dla celów zwiàzanych z realizacjà Kon-

kursu oraz na ich opublikowanie w gminnej gazecie,,WieÊci Niepor´ckie'' i na stronach internetowych Organi-

zatora.

PRAWO WŁASNOÂCI I PRAWO WYKORZYSTANIA NAZWY I LOGO
JednoczeÊnie oÊwiadczam, ˝e ponosz´ pe∏nà odpowiedzialnoÊç w przypadku, gdy osoba trzecia b´dzie sobie

roÊciç prawa do zg∏oszonej przeze mnie propozycji nazwy i projektu logo p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierw-

szym. W przypadku wystàpienia z takimi roszczeniami wobec Organizatora, zobowiàzuj´ si´ do natychmiasto-

wego zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeƒ osób trzecich dotyczàcych korzystania z nazwy i logo.

OÊwiadczam, ˝e w przypadku wygranej przenios´ nieodp∏atnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie

prawa majàtkowe do zg∏oszonej przeze mnie propozycji nazwy i logo p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierwszym,

na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególnoÊci: 

a) wy∏àcznego u˝ywania i wykorzystania nazwy i logo we wszelkiej dzia∏alnoÊci promocyjnej, reklamowej

i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez niego wskazanych,

b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególnoÊci: graficznymi, fotograficznymi,

drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfro-

wymi, informatycznymi,

c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na noÊnikach elektronicznych,

d) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyÊwietlania na wszelkich imprezach, spotkaniach i konferen-

cjach realizowanych przez Organizatora i podmioty dzia∏ajàce na rzecz Organizatora,

e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocà wizji wszelkimi technikami odtworzeƒ, nadaƒ i re-

misji,

f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materia∏ów promocyjnych, infor-

macyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem nazwy i logo,

g) wprowadzania do pami´ci komputera i rozpowszechniania nazwy i logo w Internecie, rozpowszechnia-

nia we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a tak-

˝e wszelkie publiczne udost´pnianie w taki sposób, aby ka˝dy móg∏ mieç do niego dost´p w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym.

Wraz z prawami autorskimi przenosz´ na Organizatora wy∏àczne prawo do wykonywania i zezwalania na wy-

konywanie zale˝nych praw autorskich oraz prawo w∏asnoÊci wszystkich egzemplarzy na jakich logo zosta∏o

z∏o˝one w ramach konkursu.

W przypadku wygranej udzielam Organizatorowi nieodwo∏alnej zgody na rozpowszechnianie nazwy i logo bez

wskazywania w∏asnego imienia i nazwiska, firmy oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udost´p-

nieniu oraz do ingerowania w integralnoÊç i dokonywanie modyfikacji graficznej logo. Udzielam Organizato-

rowi zgody na po∏àczenie logo z dowolnie wybranà nazwà lub innà nazwà/has∏em oraz w∏àczenia do innych

utworów.

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

data czytelny podpis autora

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

Miejsce zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data urodzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pseudonim wykorzystany do podpisania pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Nades∏ane prace oceni Komisja Konkursowa powo∏ana przez Orga-

nizatora Konkursu.

2. Pe∏ny sk∏ad Komisji Konkursowej podany zostanie na stronie

www.nieporet.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zak∏ad-

ce zarzàdzenia wójta.

3. Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozszerzenia sk∏adu Komi-

sji Konkursowej.

4. Konkurs zostanie rozstrzygni´ty na zasadzie anonimowoÊci, co ozna-

cza, ˝e Cz∏onkom Komisji Konkursowej zostanà zaprezentowane

prace oznaczone przez autorów pseudonimami. Po ostatecznej de-

cyzji Komisji Konkursowej, pseudonimy dopasowane zostanà we-

d∏ug formularzy uczestników do prawdziwych danych autorów.

5. Po rozstrzygni´ciu konkursu sporzàdzony zostanie protokó∏, który

podpiszà wszyscy cz∏onkowie Komisji Konkursowej.

6. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru na-

grodzonej pracy w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

7. Wyniki konkursu sà ostateczne i nie podlegajà odwo∏aniu.

8. Organizator zastrzega, ˝e ocena Komisji mo˝e skutkowaç brakiem

wy∏onienia i wytypowania zwyci´skich projektów, co jest równo-

znaczne z brakiem rozstrzygni´cia konkursu i rezygnacjà z przyzna-

nia nagród, o których mowa w pkt.VII niniejszego Regulaminu.

9. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisj´ Konkursowà:

– czytelnoÊç przekazu,

– estetyka,

– oryginalnoÊç,

– zgodnoÊç z zasadami konkursu.

10. Wyniki konkursu zostanà podane do publicznej wiadomoÊci

w gminnej gazecie ,,WieÊci Niepor´ckie” oraz zamieszczone

na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t: www.nieporet.pl.

Zwyci´zca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o ter-

minie i miejscu wr´czenia nagrody telefonicznie lub za pomocà pocz-

ty elektronicznej oraz pismem na adres podany przez autora pracy

w formularzu zg∏oszeniowym.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udost´pnionych przez uczest-

ników konkursu jest Organizator.

2. Uczestnicy konkursu wyra˝ajà zgod´ na przetwarzanie ich danych

osobowych zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póên.

zm.) dla potrzeb konkursu.

3. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatoro-

wi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przys∏uguje prawo wglà-

du do swoich danych oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania.

VII. NAGRODA

1. Zwyci´skie prace opublikowane zostanà na stronie internetowej

www.nieporet.pl

2. Nagrodà g∏ównà w konkursie jest karnet wst´pu na p∏ywalni´ w Sta-

nis∏awowie Pierwszym w Gminie Niepor´t obejmujàcy 70 godzin

korzystania z p∏ywalni, wa˝ny w okresie 1 roku. Nagroda g∏ów-

na przyznana zostanie osobie, której propozycja nazwy p∏ywalni i lo-

go zajmie I miejsce w konkursie.

3. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa przyzna pierwszà nagro-

d´ jedynie za logo p∏ywalni oraz pierwszà nagrod´ jedynie za na-

zw´ p∏ywalni – dwóm ró˝nym autorom, wówczas nagrodami b´dà

karnety wst´pu na p∏ywalni´ w Stanis∏awowie Pierwszym w Gmi-

nie Niepor´t obejmujàce 35 godzin korzystania z p∏ywalni, wa˝ne

w okresie 1 roku.

4. Osoby, których prace zostanà wyró˝nione, nagrodzone zostanà ma-

teria∏ami promocyjnymi Gminy Niepor´t.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrodzo-

nych projektów w dowolny sposób, w tym do modyfikacji graficz-

nej zwyci´skiej pracy/prac.

6. Autor / autorzy zwyci´skiej pracy konkursowej przed otrzymaniem

nagrody zobowiàzany jest podpisaç umow´ przeniesienia autorskich

praw majàtkowych w zakresie wykorzystania znaku graficznego

i propozycji nazwy p∏ywalni w celu okreÊlonym niniejszym regula-

minem.

7. Nienagrodzonych prac Organizator nie zwraca uczestnikom konkur-

su. Uczestnik konkursu nie b´dzie podnosiç w zwiàzku z powy˝szym

˝adnych roszczeƒ przeciwko Organizatorowi.
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KLUB Młodego Podró˝nika 
w Józefowie

Karmnik wykonany przez pana Ta-

deusza jest oryginalny, prosty, a jed-

noczeÊnie funkcjonalny i estetyczny.

Zawieszony jest w zacisznym miej-

scu wÊród krzewów, zabezpieczony

przed bystrym wzrokiem ptaków

drapie˝nych. Zrobiony zosta∏ z du˝ej

plastikowej butelki po wodzie. W jej

górnej cz´Êci wyci´te zosta∏y cztery

otwory, na tyle du˝e, ˝e sikorki do-

stajà si´ bez problemu, a jednocze-

Ênie tak ma∏e, ˝e nie wlecà do Êrod-

ka wi´ksze ptaki. Kraw´dzie pan Ta-

deusz dok∏adnie oszlifowa∏ i oklei∏

taÊmà hydraulicznà, która zabezpie-

cza delikatne pazurki sto∏owników.

W dnie butelki sà drobne otworki

odprowadzajàce wod´, która dosta-

∏aby si´ do Êrodka, mimo ˝e jej wlot

jest dok∏adnie zaklejony. A w Êrod-

ku jest przysmak sikorek – ziarna

s∏onecznika, dla wygody ju˝ ∏uska-

ne. Przyciàga stada tych sympatycz-

nych ptaszków, które w ciàgu tygo-

dnia poch∏aniajà 2 kg s∏onecznika.

Nic dziwnego, bo sikorka mo˝e

zjeÊç w ciàgu dnia tyle, ile sama wa-

˝y. Proces dokarmiana zosta∏ rozpo-

cz´ty i musi trwaç ju˝ do koƒca zi-

my, bo ptaki przyzwyczajajà si´

do miejsca i czekajà na pokarm. Za-

ch´camy mieszkaƒców do pomocy

sikorkom w przetrwaniu w dobrej

formie mrozów. Za blokiem 109

na osiedlu wisi karmnik, do którego

ka˝dy mo˝e wsypaç s∏onecznik. My

ju˝ to zrobiliÊmy, a kolejna torba pta-

siego przysmaku nied∏ugo zostanie

dostarczona na miejsce. � B.Wilk

P
odobnie jak w przypadku odby-

tych wczeÊniej spotkaƒ poÊwi´-

conych podró˝om do Indii czy

Australii, atrakcjom nie by∏o koƒca.

Styczniowe zaj´cia poÊwi´cone

by∏y geografii, kulturze, muzyce

i taƒcom Czarnego Làdu, a goÊçmi

specjalnymi byli: James z Nigerii,

Gigi z Konga i Gashaw z Etiopii.

Na poczàtku by∏a zagadka – mu-

zyczna i fotograficzna. Muzyka afry-

kaƒska, zdj´cia Kenijczyków w cza-

sie rytualnego taƒca, s∏oƒ afrykaƒski.

Napi´cie ros∏o, a dzieci przeÊciga∏y

si´ w odgadywaniu miejsca na zie-

mi, b´dàcego tematem spotkania.

W koƒcu zrozumia∏y, ˝e AFRYKA

b´dzie celem naszej podró˝y. 

Slajdy przedstawiajàce po∏o˝enie

Czarnego Làdu, najwa˝niejsze kra-

je, zabawy z mapà i globusem, po-

zwoli∏y nam umiejscowiç Afryk´

na mapie Êwiata. Sahara, las równi-

kowy, sawanna, dorzecze Nigru, Ni-

lu to tylko nieliczne, charaktery-

styczne miejsca które „odwiedzili-

Êmy”. PoznaliÊmy tak˝e afrykaƒskie

plemiona: Pigmejów, Masajów

i Buszmenów. Ale najwi´cej radoÊci

przynios∏y nam slajdy przedstawia-

jàce zwierz´ta i roÊlinnoÊç Afryki.

S∏onie, ˝yrafy, lwy, hipopotamy,

zebry i wiele innych przypomnia∏y

nam dobrze znane postaci z ulubio-

nego filmu „Madagaskar”. Teraz

ju˝ wiemy, ˝e Madagaskar to kraj,

który te˝ le˝y w Afryce!

Korzystajàc z obecnoÊci goÊci

z Afryki, poznaliÊmy ciekawostki

zwiàzane z Nigerià, Kongo i Etiopià. 

Pani Beata Dubaniewicz opowia-

da∏a o swoich przygodach w Afryce

– niezwyk∏ej goÊcinnoÊci jakà obda-

rzyli jà tubylcy, nauce gry na afry-

kaƒskich b´bnach, niepowtarzalnym

smaku manioku i innych potraw.

Po prezentacji slajdów i pogadan-

ce Gigi i Gashaw porwali nas w Êwiat

muzyki i taƒca. Gigi poprowadzi∏

warsztaty gry na b´bnach afrykaƒ-

skich – dwadzieÊcioro dzieci otrzy-

ma∏o b´bny i pod okiem instruktora

odkrywa∏o swoje talenty muzyczne.

W tym samym czasie pozosta∏a gru-

pa, pod okiem instruktora taƒca

– Gashaw – uczy∏a si´ taƒca afrykaƒ-

skiego. BezpoÊredni kontakt z goÊç-

mi z Afryki, obejrzane slajdy i wy-

s∏uchane opowieÊci, jak i mo˝liwoÊç

gry na b´bnie afrykaƒskim oraz na-

uka taƒca sprawi∏y, ˝e dzieci na d∏u-

go zapami´tajà Afryk´. I – byç mo-

˝e – pewnego dnia zapragnà zreali-

zowaç w∏asne marzenie podró˝y

na Czarny Làd. 

Dzi´kujemy serdecznie za pomoc

przy organizacji spotkania oraz nie-

ustajàce wsparcie Pani Dyrektor

Agnieszce Powale – naszemu dobre-

mu duchowi i honorowemu cz∏onko-

wi Klubu M∏odego Podró˝nika. 

� Beata Dubaniewicz

PASJA pana Tadeusza

Mieszkaniec Osiedla Wojskowego zaprosił nas
do Białobrzegów, ˝eby pokazaç zrobionà przez siebie
stołówk´ dla sikorek i zach´ciç przy okazji innych
do zimowego dokarmiania ptaków.

W sobot´ 7 stycznia 2012 r. Klub Młodego Podró˝nika, powołany do ˝ycia przez Panià
Beat´ Dubaniewicz i funkcjonujàcy przy Szkole Podstawowej w Józefowie, zaw´drował
do AFRYKI. 

KrzyÊ Nowak, aktualnie szeÊcioletni uczeƒ klasy I b Szkoły
Podstawowej w Niepor´cie, jest dobrze zapowiadajàcym
si´ zawodnikiem judo.

NAST¢PCA 
Antka
Zalewskiego
w SP
Niepor´t? 

SIATKARSKI maraton dziewczàt w piłce siatkowej

Trenuje w Sekcji Judo Wieliszew

pod okiem trenera Jacka Kuêmiƒskie-

go drugi rok, ale swojà przygod´ z tà

dyscyplinà sportu zaczà∏ ju˝ w przed-

szkolu.

Mimo bardzo m∏odego wieku, ma

na swoim koncie kilka sukcesów. Za-

debiutowa∏ w V Powiatowym Miko-

∏ajkowym Turnieju Judo w 2010 r.

od razu osiàgajàc sukces. B´dàc naj-

m∏odszym (wówczas pi´cioletnim)

zawodnikiem, w swojej kategorii wa-

gowej zajà∏ I miejsce! 

Kolejne sukcesy to ju˝ rok 2011.

Dwukrotnie zdoby∏ bràzowy medal

– w marcu – w I Wieliszewskim Tur-

nieju Judo, a potem w paêdzierniku

– w III Wieliszewskim Turnieju Ju-

do. 

Du˝ym sukcesem by∏o zwyci´stwo

w VI Powiatowym Miko∏ajkowym

Turnieju Judo, gdzie w kategorii

do 28 kg zajà∏ w grudniu I miejsce!

Te osiàgni´cia pozwalajà stwier-

dziç, ˝e w niepor´ckiej szkole roÊnie

nast´pca Antka Zalewskiego (11 lat),

zawodnika osiàgajàcego sukcesy

w judo ju˝ od wielu lat.

Trzymamy kciuki za obu zawodni-

ków! � I. Kopka

Uczniowski Klub Sportowy D´bina wyszedł z inicjatywà zorganizowania
i przeprowadzenia Młodzie˝owej Ligi Piłki Siatkowej Dziewczàt.

Zaplanowano 5 turniejów z udzia-

∏em 9 dru˝yn w 2 grupach. Ka˝dy

turniej premiowany jest odpowied-

nià liczbà punktów. Zwyci´zców li-

gi w poszczególnych kategoriach

wiekowych poznamy 19 maja. 

Pierwszy turniej, zorganizowa-

ny 14 stycznia w Gimnazjum w Sta-

nis∏awowie Pierwszym, zgromadzi∏

oko∏o 100 zawodniczek. Na 2 bo-

iskach w sumie rozegrano 16 me-

czów. W I grupie gra∏y M∏odziczki,

natomiast w II grupie Kadetki/Ju-

niorki.

Uzyskano nast´pujàce wyniki:

KOLEJNOÂå PO PIERWSZYM
TURNIEJU:

Grupa I (kadetki/juniorki)
1 miejsce – UKS Rutki P∏oƒsk 30 pkt

2 miejsce – UKS D´bina Niepor´t 20 pkt

3 miejsce – NOSIR Nowy Dwór Maz. 10 pkt

4 miejsce – Iskra Legionowo 0 pkt

Grupa II (m∏odziczki)
1 miejsce – NOSIR Nowy Dwór Maz. 40 pkt

2 miejsce – UKS D´bina Niepor´t 30 pkt

3 miejsce – UKS AS Glinojeck 20 pkt

4 miejsce – UKS Plas Warszawa 10 pkt

5 miejsce – Iskra Legionowo 0 pkt

� D. PieÊniak
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Powstanie Styczniowe, podobnie jak poprzednie zrywy narodowe ku niepodległoÊci
Polski, pozostawiło Êlad w historii Niepor´tu. Âlad zatarty przez minione lata i kolejne
wojny, ale zasługujàcy na pami´ç ze wzgl´du na odwag´, determinacj´ i ofiarnoÊç
naszych przodków.

P
owstanie to, trwajàce od

22 stycznia 1863 do wio-

sny 1864, by∏o wymierzone

przeciw Rosji. Zosta∏o wywo∏ane

przez nasilajàcy si´ rosyjski terror,

krwawe t∏umienie manifestacji poko-

jowych, srogie kary wi´zienia i Êmier-

ci dla przeciwników cara. BezpoÊred-

nià przyczynà rozpocz´cia walki

zbrojnej by∏o zarzàdzenie poboru

do wojska tzw. branki, której celem

by∏o rozbicie organizacji narodo-

wych i udaremnienie powstania.

Jeszcze przed powstaniem istnia∏y

dwa obozy polityczne: „czerwo-

nych”, dà˝àcy do wybuchu powstania

i po∏àczenia go z reformami spo∏ecz-

nymi oraz obóz „bia∏ych” przeciwny

wybuchowi powstania, który popiera∏

prac´ organicznà i legalne dzia∏ania

by zachowaç polskoÊç. W dzieƒ wy-

buchu powsta∏ Tymczasowy Rzàd

Narodowy.

WÊród wielu dowódców wojsk pol-

skich bioràcych udzia∏ w Powstaniu

Styczniowym zas∏uguje na opisanie

czytelnikom pu∏kownik wojsk pol-

skich Józef Jankowski (1832-1864),

pseudonim „Szyd∏owski”. Po rozpo-

cz´ciu walk objà∏ w poczàtkach lute-

go 1863 r. dowództwo nad grupà

m∏odzie˝y warszawskiej, liczàcà oko-

∏o 90 osób, zbieg∏à przed poborem

do lasów niepor´ckich.

Pierwsze dni dzia∏alnoÊci poÊwi´ci∏

na çwiczenia wojskowe oraz uzbroje-

nie swego oddzia∏u, stale zasilanego

nowymi ochotnikami. Pierwsze star-

cie mia∏ ju˝ 16 lutego pod wsià Nie-

por´t, w którym odpar∏ oddzia∏ koza-

ków. W nied∏ugim czasie otrzyma∏

inne zadania. Dowodzi∏ w wielu po-

tyczkach i bitwach w wielu regionach

kraju. W poczàtkach stycznia 1864

roku, po uzyskaniu urlopu, podjà∏ de-

cyzj´ udania si´ do Galicji przez Pru-

sy Wschodnie. Schwytany wraz z to-

warzyszami i obcià˝ony kompromitu-

jàcymi go papierami stanà∏

przed sàdem wojennym, który skaza∏

go na Êmierç. Zosta∏ stracony 12 lu-

tego 1864 roku na stokach cytadeli.

Jankowski by∏ jednym z najwybitniej-

szych i najwytrwalszym z dowódców

powstaƒczych, stoczy∏ ponad 30 bi-

tew i potyczek, w znacznej cz´Êci

zwyci´skich.

Po procesie Romualda Traugutta

i cz∏onków Rzàdu Narodowego pozo-

sta∏y akta Audytoriatu Polowego.

W aktach tych znajduje si´ tajne pi-

smo o brutalnej napaÊci kozaków car-

skich „we wsi Niepor´t”. Wydarzenie

to mia∏o przebieg opisany w doniesie-

niu 29XII 1863/10 I 1864 do ówcze-

snego carskiego Naczelnika m. st.

Warszawy Aleksandra Waszkowskie-

go o gwa∏tach pope∏nionych przez ko-

zaków we wsi Niepor´t.

WÊród wielu relacji z okresu Po-

wstania Styczniowego zachowa∏y si´

wspomnienia weterana walk wyzwo-

leƒczych, Antoniego Migdalskiego

„Wspomnienia Rotmistrza Kawalerii

z 1863/1864 roku”. Jako jeden

z uczestników Powstania doczeka∏

chwili odzyskania niepodleg∏oÊci.

Odznaczony by∏ krzy˝em Virtuti Mi-

litari. Zmar∏ w roku 1921. Jako uczeƒ

gimnazjum lubelskiego na wieÊç

o wybuchu powstania bierze udzia∏

w organizowaniu oddzia∏u, który

w wyniku energicznego dzia∏ania ar-

mii carskiej uleg∏ rozwiàzaniu. W po-

∏owie lutego organizuje grup´ m∏o-

dych (22) i wraz z nimi postanawia

odszukaç oddzia∏ Jankowskiego.

Po wielu dniach znaleêli si´ w rejo-

nie dzia∏aƒ tego oddzia∏u. Autor opra-

cowania wspomnieƒ rotmistrza Wie-

s∏awa Âladkowskiego podaje, i˝ gru-

pa Migdalskiego prawdopodobnie

znalaz∏a si´ blisko oddzia∏u Jankow-

skiego, s∏yszeli bowiem odg∏osy wal-

ki. By∏o to 16 lutego 1863 r. Wtedy

to w∏aÊnie mia∏a miejsce potyczka

„w lasach niepor´ckich”, po sformo-

waniu oddzia∏u przez Jankowskiego.

Jesienià powstanie zacz´∏o s∏abnàç.

Najd∏u˝ej, do póênej jesieni walczy∏

oddzia∏ ch∏opski ks. Stanis∏awa Brzó-

ski na Podlasiu. 5 sierpnia 1864 r. Ro-

sjanie stracili wczeÊniej schwytanych

czterech cz∏onków Rzàdu Narodowe-

go z Romualdem Trauguttem. Zosta-

li straceni na stoku Cytadeli War-

szawskiej.

3 maja 1919 r. „Komitet organiza-

cyjny dla uczczenia po∏àczenia dziel-

nic rozdartej Polski”, przy krzy˝u Ro-

mualda Traugutta, posadzi∏ „Dàb wy-

zwolenia i zjednoczenia”.

Akt tej uroczystoÊci podpisa∏o wie-

le osobistoÊci wraz z Józefem Pi∏sud-

skim.

Jak wiadomo, uczestnicy Powstania

Styczniowego, którzy doczekali si´

wolnej Polski, byli awansowani

do stopnia podporucznika i mieli

w Warszawie przy ulicy Floriaƒskiej

swój dom. Rozkazem marsza∏ka Pi∏-

sudskiego wszyscy oficerowie mieli

obowiàzek, bez wzgl´du na stopieƒ,

salutowaç im pierwsi. Z dzieciƒstwa

zachowa∏em takie w∏aÊnie wspomnie-

nie. Szed∏em wówczas z ciocià Kra-

kowskim PrzedmieÊciem. W naszym

kierunku szed∏ w galowym granato-

wym mundurze powstaniec ppor.

wspierajàc si´ laskà. Mija∏ go major

Wojska Polskiego i krokiem defilado-

wym salutowa∏ powstaƒca.

Z relacji pana Tadeusza Kuêmy,

mieszkaƒca Rembelszczyzny dowie-

dzia∏em si´, ̋ e w Izabelinie mieszka∏

przed wojnà powstaniec styczniowy

o nazwisku Piela. Od Êwi´ta chodzi∏

w granatowym mundurze ze srebrny-

mi obszyciami. Uczniowie, pod opie-

kà nauczyciela Stanis∏awa Sa∏aty,

byli u niego z wizytà.

W∏odzimierz B∏awdziewicz

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

èród∏o – „Audytoriat polowy – carskie sàdy po-

lowe prowadzàce Êledztwa i wymiar sprawiedli-

woÊci. Ma∏a Encyklopedia Wojskowa s. 88

MON 1967.

148 rocznica 
Powstania Styczniowego

Podczas lekcji na temat historii

i wspó∏czesnoÊci polskiego parla-

mentaryzmu uczniowie zwiedzili

tak˝e budynek Sejmu, poznajàc

dzieje jego powstania, wojennych

zniszczeƒ i odbudowy.

Z racji tego, ˝e w dniu wizyty nie

odbywa∏y si´ ˝adne posiedzenia,

uczniom uda∏o si´ zobaczyç Sal´ Po-

siedzeƒ i Sal´ Kolumnowà, która

szczególnie zachwyci∏a wszystkich

swoim pi´knem i bogactwem wy-

stroju. 

Pani przewodnik zatrzyma∏a si´

przy gablocie prezentujàcej laski

marsza∏kowskie, przy tablicach upa-

mi´tniajàcych pos∏ów, którzy zgin´-

li w czasie II wojny Êwiatowej oraz

w katastrofie samolotu pod Smoleƒ-

skiem, a tak˝e przy tablicy poÊwi´-

conej pami´ci uroczystego zgroma-

dzenia pos∏ów i senatorów 11 czerw-

ca 1999 roku, kiedy to Papie˝ Jan

Pawe∏ II wyg∏osi∏ przes∏anie w Sej-

mie RP. By∏o to pierwsze w historii

wystàpienie Ojca Âwi´tego w pol-

skim Sejmie.

Ca∏y kompleks sejmowych budyn-

ków usytuowanych nad skarpà wi-

Êlanà i ich funkcje uczniowie pozna-

li przy makiecie znajdujàcej si´

w hallu g∏ównym.

Na sejmowym korytarzu zwie-

dzajàcy spotkali m.in. wiceprze-

wodniczàcà Klubu Parlamentarnego

PO panià Ma∏gorzat´ Kidaw´-B∏oƒ-

skà.

Wizyta w Sejmie by∏a nie tylko

lekcjà historii, ale przede wszystkim

lekcjà patriotyzmu.

� I. Kopka

Tu˝ przed feriami
uczniowie klas
szóstych Szkoły
Podstawowej 
im. B. Tokaja
w Niepor´cie
pod opiekà paƒ:
Iwony Kopki i Anety
Gàsowskiej
– Jastrz´bskiej odbyli
wycieczk´
do Sejmu RP.

LEKCJA parlamentaryzmu 
w Sejmie RP

Przes∏uchania dla uczestników etapu po-

wiatowego festiwalu odby∏y si´ 9 stycz-

nia w Zegrzu. 24 wykonawców podzie-

lonych zosta∏o na kategorie wiekowe

oraz solistów, duety i chóry. Wykony-

wali po 2 kol´dy, jednà obowiàzkowà

i drugà dowolnà. „Józefinki” zaÊpiewa-

∏y ma∏o znanà staropolskà kol´d´ „Za-

grzmia∏a, run´∏a w Betlejem ziemia”,

po raz pierwszy z podzia∏em na g∏osy,

z akompaniamentem tamburynu, grze-

chotki, trójkàtów i tarki. Drugi utwór

„Pójdêmy wszyscy do stajenki” zasko-

czy∏ s∏uchaczy odmiennà aran˝acjà. Ze-

spo∏em dyrygowa∏a Agnieszka Powa∏a,

która równie˝ w∏àczy∏a si´ do chóru.

Opiekunem solistek – Julii Pietruchy

i Victorii Maƒk jest p. Renata KuÊ. Oby-

dwie dziewczynki wystàpi∏y w katego-

rii klas I-III i obydwie uzyska∏y klasy-

fikacj´ do etapu wojewódzkiego. Taki

sam du˝y sukces odnios∏y „Józefinki”,

które uj´∏y jury festiwalu i publicznoÊç.

Zosta∏y wytypowane do reprezentowa-

nia Powiatu Legionowskiego podczas fi-

na∏u konkursu w Siedlcach. 

Sukces w finale odnios∏a Wiktoria

Maƒk, zajmujàc 3 miejsce w swojej

kategorii wiekowej. Gratulujemy .

� SP Józefów

Zespół wokalny „Józefinki” oraz dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Józefowie – Julia Pietrucha
i Victoria Maƒk wystàpiły z sukcesem na IV Festiwalu Kol´d i Pastorałek Kol´dowe Serce Mazowsza.

KOL¢DOWE sukcesy
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Ponownie wracam
do spotkania
z mieszkaƒcami Zegrza
Południowego, panià
Danutà Szczygielskà
oraz prof. Tadeuszem
Witczakiem, obecnie
Profesorem Seniorem
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
aby cofnàç si´ pami´cià
do lat okupacji
hitlerowskiej Zegrza
Południowego i okolic. 

P
ierwszà cz´Êç artyku∏u zakoƒczy-

∏em wspomnieniami profesora

o smutnym obrazie szachownicy

na skrzydle wraku polskiego samolotu,

który sta∏ uszkodzony na boisku sporto-

wym na terenie koszar w Zegrzu Pó∏-

nocnym w zimie na prze∏omie

1939/1940 roku. Z tego zimowego okre-

su opisz´ jeszcze jedno ciekawe zdarze-

nie, dotyczàce próby odbudowy przez

Niemców, uszkodzonego ∏adunkami

wybuchowymi polskich saperów 7

wrzeÊnia 1939 roku, mostu drogowego

na Narwi w Zegrzu. W celu odbudowy

mostu Niemcy sprowadzili firm´ bu-

dowlanà Augusta Miszke z Królewca,

która podj´∏a si´ podniesienia dwóch

zwalonych do rzeki prz´se∏ mostu. W∏a-

Êciciel firmy Miszke, jak wspomina pro-

fesor Witczak, by∏ cz∏owiekiem, który

nie przepada∏ za systemem nazistow-

skim i mia∏ w∏asny poglàd na temat wo-

dza III Rzeszy Adolfa Hitlera. Swoje

poglàdy wypowiada∏ g∏oÊno, co powo-

dowa∏o, ˝e cz´sto z placu odbudowy

mostu by∏ zabierany na przes∏uchania

do najbli˝szej siedziby policji (Gestapo).

Firma wykona∏a stosowne rusztowania

i z nastaniem zimy podj´∏a prób´ pod-

niesienia prz´se∏, z wykorzystaniem

pokrywy lodowej na Narwi, która mia-

∏a w zimie gruboÊç ponad jednego

metra. Pan Witczak zapami´ta∏, ˝e

Niemcy postawili przy moÊcie du˝y ter-

mometr, na którym odczytywali tempe-

ratur´ dla potrzeb odbudowy mostu

i w∏aÊnie na tym termometrze jednego

ze styczniowych dni rano o godzi-

nie 6.00 odczyta∏ temperatur´ wynoszà-

cà minus 43,6 stopnia Celsjusza! Zima

by∏a wtedy bardzo sroga, Niemcy za-

trudnili do odbudowy mostu wielu oko-

licznych mieszkaƒców, którzy w ra-

mach wynagrodzenia za prac´ mogli

równie˝ zabieraç Êcinki desek z ruszto-

waƒ i inne odpady drewniane do ogrze-

wania swoich domów. Mostu zimà 1940

roku nie uda∏o si´ Niemcom naprawiç.

W nawiàzaniu do tematyki mostowej

w Zegrzu, interesujàca jest wzmianka

profesora o wybudowanym na Narwi

w 1938 roku przez polskich saperów

tymczasowym moÊcie stalowym, który

s∏u˝y∏ do çwiczeƒ w przeprawie, ale te˝

do nauki zak∏adania ∏adunków na wypa-

dek niszczenia mostu. Niestety w cza-

sie çwiczeƒ jeden z saperów spad∏

z konstrukcji mostu i tragicznie zginà∏.

Jego pogrzeb zamieni∏ si´ w wielkà ma-

nifestacj´ patriotycznà z udzia∏em

mieszkaƒców, kompanii honorowej i ro-

dziny zmar∏ego ̋ o∏nierza. W czasie oku-

pacji na Narwi przebiega∏a granica po-

mi´dzy Generalnà Gubernià (Zegrze

Po∏udniowe) i III Rzeszà (Zegrze Pó∏-

nocne), której strzeg∏y oddzia∏y Grenz-

schutzu (niemiecka stra˝ graniczna) re-

krutujàce si´ z kolonistów niemieckich,

znajàcych dobrze j´zyk polski i okolicz-

ne tereny nad Narwià. Stra˝nicy strze-

lali bez ostrze˝enia do wszystkich osób

próbujàcych nielegalnie przeprawiaç

si´ przez rzek´, g∏ównie w celach han-

dlowych (przemyt). Na terenie Zegrza

rozpoczyna dzia∏alnoÊç Polski Zwiàzek

Powstaƒczy. åwiczenia oddzia∏u PZP

mia∏y miejsce w lasach ko∏o Dàbkowi-

zny, a do punktu kontaktowego na przy-

stanku kolejowym w Dàbkowiênie m∏o-

dy Tadeusz Witczak do czerwca 1943

roku regularnie dostarcza∏ z Legionowa

pras´ konspiracyjnà, g∏ównie Biuletyn

Informacyjny. We wrzeÊniu 1943 roku

w Zegrzu Po∏udniowym na stacji kole-

jowej niespodziewanie pojawi∏a si´ du-

˝a grupa ˝o∏nierzy w∏oskich w oliwko-

wych mundurach. Szli od stacji w kie-

runku Niepor´tu, na czele dwóch lub

trzech genera∏ów, za nimi oficerowie

i dalej ca∏a masa ˝o∏nierzy w∏oskich.

Mieszkaƒcy Zegrza nazywali W∏ochów

potocznie „halerami” i cz´sto poruszali

si´ oni po Zegrzu bez nadzoru niemiec-

kiego. Niemcy skierowali W∏ochów

do obozu w Bia∏obrzegach, gdzie zosta-

li internowani w Stalagu Nr 333. Ten

przemarsz by∏ zdecydowanie bardziej

humanitarny, ni˝ trwajàce od lata 1941

roku przemarsze jeƒców radzieckich

do obozu w Bia∏obrzegach. Profesor

Witczak pami´ta jeden z takich marszów

wiosnà 1942 roku, gdy du˝à grup´ jeƒ-

ców radzieckich wy∏adowano na stacji

Poniatów, przy czym cz´Êç jeƒców by-

∏a martwa i zostali wyniesieni z wago-

nów na plac przy torach. Byli to g∏ów-

nie ˝o∏nierze radzieccy pochodzenia

azjatyckiego, ale co ciekawe by∏ jeden

wagon jeƒców mówiàcych po polsku.

Gdy okoliczna ludnoÊç us∏ysza∏a polskà

mow´ natychmiast pojawi∏o si´ mleko

w baƒkach, woda, chleb. Wartownicy

niemieccy nie pozwalali na dawanie

˝ywnoÊci Rosjanom i Azjatom, ale po-

zwolili rozdawaç Polakom. Po uporzàd-

kowaniu szeregów jeƒcy ruszyli w kie-

runku Bia∏obrzegów. Po drodze, gdy

próbowali zrywaç do jedzenia m∏ode li-

Êcie i pàczki z drzew, wartownicy strze-

lali bez ostrze˝enia. Ca∏a trasa przemar-

szu us∏ana by∏a zw∏okami zastrzelonych

jeƒców, którzy potem byli zbierani

na wozy konne. Z poczàtkiem czerw-

ca 1944 roku w Zegrzu s∏ychaç by∏o po-

mruk kanonady artyleryjskiej zbli˝ajàce-

go si´ frontu. Nastàpi∏ te˝ wzmo˝ony

ruch przez Zegrze wycofujàcego si´ per-

sonelu administracji niemieckiej z tere-

nów wschodnich. Tadeusz Witczak roz-

poczyna kurs partyzanta (podoficerski)

w III batalionie AK dowodzonym przez

Bronis∏awa Tokaja – Kierownika Szko-

∏y Podstawowej w Niepor´cie, zakoƒ-

czony awansem na starszego szeregowe-

go. Póêniej uczestniczy w akcji obserwa-

cyjnej przemarszu przez Zegrze wojsk

niemieckich, ze zwróceniem szczególnej

uwagi na oznaczenia przeje˝d˝ajàcych

pojazdów wojskowych. Niemcy rozpo-

czynajà umacnianie pozycji przy prze-

prawie mostowej w Zegrzu okopami

i zasiekami z drutu kolczastego, na dro-

gach pojawiajà si´ posterunki ̋ andarme-

rii wojskowej. Na poczàtku lipca 1944

roku w obawie przed represjami opusz-

cza Zegrze Po∏udniowe i wyje˝d˝a

do Warszawy. Powraca 15 lipca i zosta-

je wezwany do stawienia si´ na punkcie

zbiórki ˝o∏nierzy AK w gajówce Ponia-

tów. Ze wzgl´du na niemieckie poste-

runki dociera na miejsce z lornetkà

w torbie przeprowadzony przez matk´,

która bardzo dobrze zna∏a j´zyk niemiec-

ki i wmówi∏a ˝o∏nierzom, ˝e prowadzi

chorego syna do lekarza w Legionowie.

Pani Danuta Szczygielska poruszy∏a

ciekawy wàtek tajemniczego przemar-

szu przez Zegrze w kierunku Wielisze-

wa du˝ego oddzia∏u Wojska Polskiego

latem 1944 roku. Z takà wiadomoÊcià

przyby∏a do niej jedna z trzech córek pa-

na Mirasia, która widzia∏a d∏ugà kolum-

n´ wozów konnych z wyposa˝eniem

oraz maszerujàcych ˝o∏nierzy polskich

z bronià i jadàcych konno. Mijali oni

niemieckie posterunki bez kontroli i po-

maszerowali przez Wieliszew dalej

w kierunku Nowego Dworu Mazowiec-

kiego. Chodzi tu prawdopodobnie

o s∏ynny przemarsz Zgrupowania Sto∏-

pecko – Nalibockiego Armii Krajowej

majora Alfonsa Pilcha „Doliny”, który

przeprowadzi∏ z Puszczy Nalibockiej

do Puszczy Kampinoskiej 861 ̋ o∏nierzy

AK i 150 furmanek. Wydaje si´, ˝e jest

zgodnoÊç relacji Mirasiówny o fakcie te-

go przemarszu, gdy˝ Zgrupowanie ma-

jora „Doliny” rzeczywiÊcie przeprawi∏o

si´ przez Wis∏´ ko∏o Nowego Dworu

Mazowieckiego przy biernej postawie

jednostek niemieckich. Pani Szczygiel-

ska opowiedzia∏a interesujàcà relacj´

z wysiedlenia jej rodziny z Zegrza, gdy

udali si´ do wsi Krubin i tam postano-

wili przeczekaç nadejÊcie frontu. O miej-

scu ich pobytu w Krubinie dowiedzieli

si´ znajomi rodziny, paƒstwo Biernato-

wie z Legionowa, w∏aÊciciele piekarni.

Jakie˝ by∏o zdziwienie opowiada∏a pani

Danuta, gdy do ich gospodarstwa w Kru-

binie przyszed∏ Henryk Biernat z ˝o∏nie-

rzem niemieckim i oznajmi∏, ̋ e majà si´

ewakuowaç do Legionowa jako „po-

moc” przy prowadzeniu piekarni. Dzi´-

ki ˝o∏nierzowi, który by∏ Austryjakiem

przydzielonym do ochrony piekarni pra-

cujàcej na potrzeby wojska niemieckie-

go, spokojnie dotarli do Legionowa

i tam w piekarni Biernatów doczekali

szcz´Êliwie wkroczenia Armii Czerwo-

nej. WejÊcie Rosjan jak pami´ta by∏o

bardzo g∏oÊne i zakoƒczy∏o si´ rozstrze-

laniem jednego z czerwonoarmistów

za dokonane grabie˝e mienia. Przypo-

mnia∏a sobie te˝, ̋ e widzia∏a z okna do-

mu w Zegrzu jak Niemcy wiozà do Ze-

grza Pó∏nocnego, w odkrytym samo-

chodzie charakterystycznà sylwetk´

ksi´cia Konstantego Micha∏a Radziwi∏-

∏a „Koraba”, dowódc´ oddzia∏u AK

rozbitego przez oddzia∏y niemieckie

w ob∏awie w sierpniu 1944 roku. Nato-

miast profesor Witczak opowiedzia∏

zdarzenie, które mia∏o miejsce prawdo-

podobnie we wrzeÊniu 1944 roku, gdy

przebywa∏ w domu znajomej rodziny

na Kwietniówce. Wtedy nastàpi∏o

zniszczenie wysokiego krzy˝a, który

sta∏ na skarpie nieopodal wiaduktu ko-

lejowego. Prawdopodobnie ludzie z for-

macji pomocniczych 5 Dywizji Pancer-

nej SS „Wiking”, obs∏ugujàcy stojàce

naprzeciwko w lesie kuchnie polowe,

postanowili wykorzystaç drewno krzy˝a

na opa∏. By∏o ich trzech lub czterech, jak

wspomina Tadeusz Witczak, jeden zo-

sta∏ na dole przy drodze, a pozostali we-

szli na skarp´ i próbowali Êciàç krzy˝.

Gdy nadje˝d˝a∏ samochód niemiecki,

na sygna∏ tego z do∏u zbiegali do dro-

gi i potem ponownie wchodzili i ci´li

drewno, a˝ krzy˝ runà∏ na ziemi´. ˚e-

liwna figura Chrystusa zosta∏a oderwa-

na, uszkodzona i pozostawiona

na miejscu, gdy˝ znajoma profesora

odnalaz∏a jà tam i zabra∏a na przecho-

wanie do domu. Pragnàc dokoƒczyç hi-

stori´ dalszych losów figury, ustalam

na podstawie ró˝nych informacji, czy

tamta figura ze zniszczonego w 1944

roku krzy˝a przy wiadukcie jest obec-

nie zawieszona na krzy˝u przy kaplicy

na ul. Rybaki w Zegrzu Po∏udniowym.

Je˝eli sà wÊród czytelników osoby, któ-

re potwierdzajà lokalizacj´ krzy˝a

przy wiadukcie w czasie ostatniej woj-

ny i znajà losy figury z tego krzy˝a to

bardzo prosz´ o kontakt z redakcjà

„WieÊci Niepor´ckich”. Ostatnim wàt-

kiem opowiedzianym przez profesora

by∏a sprawa jego prze∏o˝onego z oddzia-

∏u AK chorà˝ego Dymiszkiewicza, któ-

ry otrzyma∏ zadanie pozostania w Zegrzu

do czasu wkroczenia Rosjan. Okaza∏o

si´, ˝e w tym czasie ukrywa∏ równie˝

m∏odà dziewczyn´ pochodzenia ̋ ydow-

skiego. Gdy wkroczy∏a Armia Czerwo-

na nastàpi∏y aresztowania osób dzia∏a-

jàcych w ruchu oporu. Pan Dymiszkie-

wicz te˝ zosta∏ aresztowany przez

NKWD i przewieziony do Niepor´tu.

Rodzina dowiedzia∏a si´, ˝e grozi mu

kara Êmierci przez rozstrzelanie

za wspó∏prac´ z okupantem. Sytuacja

wydawa∏a si´ beznadziejna, gdy niespo-

dziewanie wiosnà 1945 roku przyjecha-

∏a wojskowym samochodem z radziec-

kimi oficerami uratowana przez

Dymiszkiewicza dziewczyna. Na wia-

domoÊç od rodziny, ˝e zosta∏ aresztowa-

ny natychmiast pojecha∏a z Rosjanami

do jednostki NKWD. Po tym fakcie Dy-

miszkiewicz zosta∏ zwolniony i szcz´-

Êliwie powróci∏ do domu rodzinnego.

Na koniec pragn´ w tym miejscu szcze-

gólnie podzi´kowaç rodzinie Wasiljew

z Zegrza Po∏udniowego, za mo˝liwoÊç

spotkania z panià Danutà Szczygielskà

i profesorem Tadeuszem Witczakiem

oraz moim rozmówcom za podzielenie

si´ swoimi wspomnieniami. 

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

Pani Danuta Szczygielska 

i prof. Tadeusz Witczak (fot. autor)

z prof. dr hab. Tadeuszem Witczakiem cz.II.

Ze zbiorów Jacka Szczepaƒskiego 

dyrektora Muzeum Historycznego 

w Legionowie


