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starych fotografii 
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w skrócie
PRZEGLÑDY SIECI
WODOCIÑGOWEJ

W dniach od 14 marca do 30 kwietnia 2012
r., w godzinach od 8.30 do 11.30 b´dà pro-
wadzone przeglàdy sieci wodociàgowej
na terenie gminy Niepor´t. W tym czasie
mo˝liwe b´dà chwilowe przerwy w dosta-
wie wody lub spadki ciÊnienia w sieci.
Za utrudnienia przepraszamy.

� GZK w Niepor´cie

7 marca uroczyÊcie
otwarty został
aquapark
w Stanisławowie
Pierwszym
– najwa˝niejsza
gminna inwestycja
ostatnich lat.

Od
16 czerwca 2009 roku, od mo-

mentu wmurowania kamienia

w´gielnego, obserwowaliÊmy

post´py na budowie aquaparku. Relacjono-

waliÊmy kolejne jej etapy, które przebiega-

∏y bez zak∏óceƒ, zgodnie z harmonogra-

mem. 7 marca 2012 roku nadszed∏ moment

zaprezentowania, gotowego ju˝ na przyj´-

cie u˝ytkowników, obiektu. 

Przyby∏ych goÊci, przedstawicieli Sejmu,

Senatu, duchowieƒstwa, wojska, policji,

Paƒstwowej Powiatowej Stra˝y Po˝arnej,

w∏adz samorzàdowych powita∏ Wójt Gmi-

ny Maciej Mazur, dzi´kujàc serdecznie

za przybycie na tak wa˝nà dla spo∏eczno-

Êci gminy uroczystoÊç. Przypomnia∏ pokrót-

ce najwa˝niejsze fakty, zwiàzane z powsta-

niem aquaparku, jak choçby ten, ̋ e przy bu-

dowie wykorzystane zosta∏y nowoczesne

i ekologiczne technologie grzewcze. Na da-

chu budynku zamontowana jest instalacja

solarna, w 50% spe∏niajàca zapotrzebowa-

nie na technologicznà wod´ u˝ytkowà, co

w znacznym stopniu zmniejszy koszty

utrzymania. Inwestycja zosta∏a tak˝e dofi-

nansowana ze Êrodków Funduszu Rozwo-

ju Kultury Fizycznej w ramach Programu

Rozwoju Bazy Sportowej Województwa

Mazowieckiego w kwocie 1 mln z∏. 

Nast´pnie g∏os zabra∏ Przewodniczàcy

Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski,

który m.in. podzi´kowa∏ radnym za konse-

kwentne podejmowanie decyzji, tworzà-

cych warunki do pomyÊlnej realizacji ca∏e-

go przedsi´wzi´cia.

W przeci´ciu wst´gi uczestniczyli: Jego

Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser,

Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej, Marsza∏ek Województwa Mazowiec-

kiego Adam Struzik, Przewodniczàcy Ra-

dy Gminy Eugeniusz Woêniakowski, Wójt

Gminy Niepor´t Maciej Mazur, Zast´pca

Wójta Alicja Soko∏owska.

Obiekt poÊwi´ci∏ i udzieli∏ u˝ytkownikom

b∏ogos∏awieƒstwa Arcybiskup Henryk Ho-

ser, który przy okazji wspomnia∏, ˝e sam

niegdyÊ by∏ zawodnikiem sekcji p∏ywackiej

klubu sportowego. 

Marsza∏ek Województwa Mazowiec-

kiego Adam Struzik podkreÊli∏ znaczenie

inwestycji dla Gminy Niepor´t – „…Bu-

dowa aquaparku w gminie jest najlepszym

przyk∏adem na to, ze dobrze przemyÊlany

i sprawnie przygotowany projekt s∏u˝y ca-

∏emu lokalnemu spo∏eczeƒstwu, a ponad-

to podnosi atrakcyjnoÊç turystycznà miej-

scowoÊci.” Gratulowali równie˝ pi´knego

i funkcjonalnego aquaparku Senator RP

Anna Aksamit, Pose∏ na Sejm Zenon Dur-

ka oraz Burmistrz Dobrego Miasta Stani-

s∏aw Trzaskowski. Prezes Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Jerzy Telak przekaza∏ Wójtowi Maciejo-

wi Mazurowi sprz´t dla ekipy ratowników,

dbajàcych o bezpieczeƒstwo u˝ytkowni-

ków obiektu. 

Odczytane zosta∏o równie˝ pismo Woje-

wody Mazowieckiego Jacka Koz∏owskiego,

który wyrazi∏ uznanie za podj´cie wysi∏ku

zapewnienia mieszkaƒcom doskona∏ych

warunków do uprawiania sportów p∏ywac-

kich i aktywnego uczestniczenia w kulturze

fizycznej i rekreacji.

Podczas uroczystoÊci og∏oszony zosta∏

tak˝e wynik konkursu na opracowanie na-

zwy oraz logo p∏ywalni. Autorem nagrodzo-

nej pracy AQUAPARK FALA zosta∏ Arka-

diusz Borowski z Warszawy. Pan Arkadiusz

wspólnie z wójtem Mazurem dokonali od-

s∏oni´cia przyj´tej nazwy i logo, które

od tej pory identyfikujà aquapark.

W cz´Êci artystycznej wystàpi∏ zespó∏

wokalny TuBeUp. Dziewcz´ta wraz z to-

warzyszàcym chórkiem zaprezentowa∏y

swojà piosenk´ na Euro 2012. Niespo-

dzianka by∏ wyst´p zespo∏u p∏ywaczek syn-

chronicznych – UKS Mazowia Synchro

z Warszawy. 

I nadszed∏ czas na zapoznanie si´ z ca-

∏ym obiektem, z wszystkimi jego atrakcja-

mi i niespodziankami. PodÊwietlone niec-

ki basenowe, jaccuzi, hydromasa˝ w cz´-

Êci rekreacyjnej, wodne ko∏nierze,

imponujàca zje˝d˝alnia Êlimakowa i sucha

sauna znalaz∏y uznanie w oczach zwiedza-

jàcych, którzy wyra˝ali podziw i gratulo-

wali sukcesu.

Od 14 marca basen jest otwarty dla u˝yt-

kowników. Cennik obiektu znajduje si´

na stronie 3.

� B.Wilk

UROCZYSTE otwarcie
aquaparku w Gminie Niepor´t
UROCZYSTE otwarcie
aquaparku w Gminie Niepor´t

o komentarz poprosiliÊmy Macieja Mazura, Wójta Gminy Niepor´t 
Ciesz´ si´, ˝e

od dziÊ aquapark

b´dzie s∏u˝y∏

mieszkaƒcom gmi-

ny. Sprawna reali-

zacja tego projektu

nie by∏aby mo˝liwa bez zaanga˝owania

du˝ych Êrodków i pracy wielu ludzi.

Chcia∏bym przede wszystkim wyraziç ser-

deczne podzi´kowania radnym i so∏tysom

poprzedniej i obecnej kadencji, bo to dzi´-

ki decyzjom, jakie podj´li, przystàpiliÊmy

do budowy aquaparku. Szczególne wyra-

zy podzi´kowania kieruj´ do pracowników

Urz´du Gminy, poniewa˝ dok∏adali sta-

raƒ, aby prace przebiega∏y terminowo

i bez zak∏óceƒ. Mam nadziej´, ˝e Aqu-

apark Fala stanie si´ popularnym miej-

scem rekreacji wÊród mieszkaƒców gminy

i turystów, ˝e czas w nim sp´dzony spra-

wi nie tylko przyjemnoÊç, ale wp∏ynie po-

zytywnie na zdrowie i kondycj´ fizycznà.

Wa˝ne jest, ̋ e zapewniliÊmy najm∏odszym,

bez koniecznoÊci doje˝d˝ania do Warsza-

wy czy Legionowa, warunki do nauki p∏y-

wania, a utalentowanej m∏odzie˝y mo˝li-

woÊç regularnych treningów. Ciekawà

propozycjà b´dà na pewno zawody p∏y-

wackie, które mo˝emy teraz organizowaç

i popularyzowaç ten sport. MyÊl´, ˝e aqu-

apark ze wszystkimi jego atrakcjami, b´-

dzie te˝ jeszcze wi´kszà zach´tà do osie-

dlenia si´ w gminie Niepor´t. 



Do konkursu zg∏oszono 52 prace,

prezentujàce ró˝norodne i ciekawe

projekty graficzne logo p∏ywalni jak

i proponowanej nazwy. Przy ocenie

cz∏onkowie Komisji wzi´li pod uwa-

g´ kryteria wymienione w regulami-

nie: czytelnoÊç przekazu, estetyk´,

oryginalnoÊç i zgodnoÊç z zasadami

konkursu. 

Po wnikliwych obradach Komisja

postanowi∏a przyznaç nagrod´ g∏ów-

nà projektowi logo oraz nazwy p∏y-

walni AQUAPARK FALA autor-

stwa Arkadiusza Borowskiego

z Warszawy. 

Nagrod´ g∏ówna, zgodnie z regu-

laminem konkursu, stanowi karnet

wst´pu na p∏ywalni´ w Stanis∏awo-

wie Pierwszym obejmujàcy 70 go-

dzin korzystania z p∏ywalni, wa˝ny

w okresie 1 roku.

Komisja postanowi∏a równie˝

przyznaç wyró˝nienia autorom na-

st´pujàcych prac:

– Micha∏owi Âlaziƒskiemu z Niepo-

r´tu,

– Dominikowi Flaszyƒskiemu z Do-

sina,

– Annie Borowskiej z Ryni,

– Joannie Ko∏akowskiej z Niepor´tu.

Po raz pierwszy oficjalna ju˝ na-

zwa Aquapark Fala i logo oraz ich

autor zaprezentowane zosta∏y pod-

czas uroczystego otwarcia obiektu,

7 marca. 

Zwyci´zcy oraz osobom wyró˝-

nionym gratulujemy i ˝yczymy dal-

szych sukcesów.

� R.Âwiàtkowski
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ADAMEM
BANASZKIEM
sołtysem
Izabelina

–– MMiieesszzkkaaƒƒccyy  IIzzaabbeelliinnaa  zzgg∏∏oossiillii  ddoo bbuudd˝̋ee--

ttuu  ggmmiinnyy  nnaa 22001122  rrookk  ttyyllkkoo  ddwwaa  wwnniioosskkii

iinnwweessttyyccyyjjnnee..  CCzzyy  ttoo  oozznnaacczzaa,,  zzee  ww IIzzaabbee--

lliinniiee  jjuu˝̋  wwsszzyyssttkkoo  jjeesstt??

Jest wiele potrzeb, ale razem z Radà So-

∏eckà i mieszkaƒcami postanowiliÊmy

skupiç si´ na dwóch najwa˝niejszych

wnioskach. Sà one kosztowne, jednak bar-

dzo potrzebne do rozwoju okolicy. Naj-

bardziej zale˝y nam na wykonaniu miej-

scowego planu zagospodarowania prze-

strzennego i placu zabaw dla dzieci

W nast´pnych latach b´dziemy zg∏aszaç

kolejne potrzeby do realizacji.

–– JJaakkiiee  nnaaddzziieejjee  wwiiàà˝̋àà  mmiieesszzkkaaƒƒccyy

zz uucchhwwaalleenniieemm  ppllaannuu  mmiieejjssccoowweeggoo??

Jest du˝a szansa na rozpocz´cie w tym ro-

ku zmiany planu zagospodarowania prze-

strzennego dla Izabelina, na co bardzo li-

czymy. Umo˝liwi to rozwój ca∏ej miejsco-

woÊci oraz Gminy. W Izabelinie potrzebne

sà dzia∏ki budowlane. U∏atwià one miesz-

kaƒcom, a w szczególnoÊci m∏odym lu-

dziom, start w ˝yciu.

–– WW IIzzaabbeelliinniiee  ssttaann´́∏∏aa  nnoowwaa  sszzkkoo∏∏aa  zz ssaa--

llàà  ggiimmnnaassttyycczznnàà..  JJaakk  wwyyggllààddaa  ddoojjaazzdd

ddoo nniieejj??

Ulica Ma∏o∏´cka przy szkole jak i ulica

Szkolna pozostawiajà wiele do ˝yczenia,

lecz jest nadzieja na poprawienie tych

dróg. W tym roku powiat zaplanowa∏ ich

remont i przebudow´. Poprawià one wa-

runki jazdy, ale przede wszystkim zwi´k-

szà bezpieczeƒstwo przy szkole.

–– JJeesstt  PPaann  zzddaajjee  ssii´́  nnaajjmm∏∏ooddsszzyymm  ssoo∏∏ttyy--

sseemm  ww ggmmiinniiee??

Tak si´ z∏o˝y∏o. Na poczàtku mia∏em tro-

ch´ obaw, jak zostan´ przyj´ty przez star-

szych i bardziej doÊwiadczonych so∏ty-

sów, jak i radnych. Niektórzy majà ju˝

przecie˝ du˝e doÊwiadczenie w tej dzia-

∏alnoÊci. Jednak niepotrzebnie si´ oba-

wia∏em, gdy˝ spotka∏em si´ z du˝à ser-

decznoÊcià. MyÊl´, ̋ e nadal b´d´ móg∏ li-

czyç na ich wsparcie i pomoc.

–– CCoo  PPaannaa  sskk∏∏oonnii∏∏oo  ddoo zzaajj´́cciiaa  ssii´́  ddzziiaa∏∏aall--

nnooÊÊcciiàà  ssppoo∏∏eecczznnàà??

W ˝artobliwej rozmowie z kolegami i ro-

dzinà, dyskutowaliÊmy kto z nas, gdzie b´-

dzie kandydowa∏. W rezultacie tylko ja

zg∏osi∏em swojà kandydatur´ i uda∏o mi

si´ zostaç so∏tysem. Staram si´ rzetelnie

i odpowiedzialnie wykonywaç swoje obo-

wiàzki. Musia∏em si´ sporo nauczyç, po-

znaç przepisy, ale teraz z ka˝dym dniem

wiem wi´cej i ∏atwiej mi si´ pracuje.

Na wszystko trzeba czasu i oczywiÊcie pie-

ni´dzy, ale wierz´, ze wspólnie dzia∏ajàc

mo˝na wiele osiàgnàç. 

–– CChhrrzzeesstt  bboojjoowwyy  pprrzzee˝̋yy∏∏  PPaann  ww lliippccuu

uubbiieegg∏∏eeggoo  rrookkuu,,  nniieedd∏∏uuggoo  ppoo wwyybboorraacchh..

IIzzaabbeelliinn  ii ookkoolliiccee  zzaaggrroo˝̋oonnee  bbyy∏∏yy  ppooddttoo--

ppiieenniieemm..

To by∏a rzeczywiÊcie trudna sytuacja. Sta-

ra∏em si´ robiç, co mog∏em. Razem z pa-

nem Stanis∏awem Paterkiem w dzieƒ

i w nocy kontrolowaliÊmy wa∏y. Gdyby

dosz∏o do ich przerwania, mog∏o byç nie-

bezpiecznie. Na szcz´Êcie przy zaanga˝o-

waniu du˝ych si∏ – stra˝y po˝arnej, stra-

˝y gminnej, policji, pana wójta, który oso-

biÊcie nadzorowa∏ sytuacj´ – uda∏o si´

za˝egnaç niebezpieczeƒstwo. Tak wyso-

kiego poziomu wody nie pami´tam. Po za-

istnia∏ej sytuacji, wczesnà jesienià nurt

rzeki zosta∏ oczyszczony i pog∏´biony.

Miejmy nadziej´, ˝e Boska OpatrznoÊç

b´dzie nad nami czuwaç i sytuacja ju˝ si´

nie powtórzy i b´dzie bezpiecznie. 

–– JJaakkiieeÊÊ  ppllaannyy  nnaa iimmpprreezzyy  zz mmiieesszzkkaaƒƒccaammii??

Razem z Radà So∏eckà i szko∏à planuje-

my wiosnà zorganizowaç Piknik Rodzin-

ny. Ma on na celu zwi´kszyç wi´zi spo-

∏eczne mi´dzy mieszkaƒcami.

–– DDzzii´́kkuujj´́  zzaa rroozzmmooww´́..  

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Rozmowa z...

KONKURSOWY Aquapark Fala

INWESTYCJI
ciàg dalszy

Du˝ym powodzeniem cieszył si´ Konkurs na opracowanie nazwy oraz logo pływalni
w Stanisławowie Pierwszym. 27 lutego Komisja dokonała oceny prac, które wpłyn´ły
i wyłoniła zwyci´zc´.

Inwestycje gminne:
� Podpisana zosta∏a umowa na przebu-

dow´ ul. Butryma na osiedlu G∏ogi. 

Firma Dromo z Warszawy wykona

nawierzchni´ z kostki betonowej ko-

lorowej z powierzchniowym od-

wodnieniem wraz z wjazdami

do posesji.

Rozpocz´cie robót zaplanowane jest

w koƒcu marca, koszt inwestycji –

41 tys. z∏.

� Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie

publiczne na przebudow´ ulicy Ra-

dzymiƒsmkiej w Ryni. Wykonana

zostanie nawierzchnia z p∏yt eko

na odcinku 270 metrów. 

Inwestycj´ zrealizuje firma Dromo

z Warszawy za kwot´ 71 tys. z∏.

� W trakcie realizacji sà formalnoÊci

zwiàzane z zakupem wiaty przystan-

kowej typu Beta z firmy Budotech-

nika z Gliwic. Wiata stanie na przy-

stanku przy Dzikiej Pla˝y, w kierun-

ku Warszawy. 

Koszt wiaty to 7900 z∏. � BW

Po zimowej przerwie wznowione zostały prace przy budowie sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza w Niepor´cie. 

To ju˝ ostatni odcinek inwestycji, która

rozpocz´∏a si´ w sierpniu 2011 roku. Pra-

ce posuwajà si´ w kierunku placu Wol-

noÊci. Budowany przewód wodociàgo-

wy w ul. Jana Kazimierza zostanie po-

∏àczony z istniejàcà siecià wodociàgowà

w ulicy Szkolnej oraz w ul. PodleÊnej. 

Budowany kana∏ sanitarny w ul. Jana

Kazimierza zostanie pod∏àczony do ist-

niejàcego kana∏u w ul. Ch∏odnej i Êcie-

ki z tej cz´Êci kanalizacji odprowadzo-

ne b´dà do istniejàcej sieci kanalizacyj-

nej w ulicy Ch∏odnej, stamtàd przez

przepompowni´ scieków na Górkach po-

p∏ynà do kanalizacji opaskowej Jeziora

Zegrzyƒskiego i do oczyszczalni w Orze-

chowie.

Na potrzeby powstajàcej infrastruk-

tury wybudowana zosta∏a ju˝ t∏ocznia

kanalizacyjna.

W ostatnim etapie prac wykonywa-

ne b´dà pod∏àczenia wodociàgowe

i kanalizacyjne w obr´bie pasa drogo-

wego ul. Jana Kazimerza do granic nie-

ruchomoÊci.

Po zakoƒczeniu robót wodno-kana-

lizacyjnych wykonawca odtworzy na-

wierzchni´ ulicy oraz naprawi chod-

niki. 

Koszt ca∏ej inwestycji to ok. 6 mln z∏,

z czego 85% pokryje dotacja ze Êrodków

unijnych.

� BW

MAPA DOJAZDU DO PŁYWALNI AQUAPARK FALA
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XXII SESJA Rady Gminy Niepor´t
W

poniedzia∏ek 12 marca odby∏a

si´ XXII sesja Rady Gminy Niepo-

r´t. Podczas sesji Rada Gminy przy-

j´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y:

– uchwa∏à nr XXII/17/2012 Rada Gminy nie

wyrazi∏a zgody na wyodr´bnienie w bud˝e-

cie Gminy Niepor´t na 2013 r. Êrodków sta-

nowiàcych fundusz so∏ecki; Powy˝sza de-

cyzja by∏a konsekwencjà opinii so∏tysów; 

– uchwa∏à nr XXII/18/2012 Rada Gminy po-

stanowi∏a o przekazaniu Policji z dochodów

w∏asnych Gminy Êrodków finansowych

w wysokoÊci 20.000,00z∏. z przeznaczeniem

na rekompensat´ pieni´˝nà za czas s∏u˝by

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Po-

licji w Legionowie – Komisariatu Policji

w Niepor´cie – przekraczajàcy norm´ okre-

Êlonà w ustawie o Policji;

– uchwa∏à nr XXII/19/2012 Rada wyrazi∏a

zgod´ na odp∏atne obcià˝enie nieruchomo-

Êci stanowiàcej w∏asnoÊç Gminy Niepor´t,

po∏o˝onej we wsi i gminie Niepor´t ozna-

czonej w ewidencji gruntów jako dzia∏ka

nr 270/7 o powierzchni 13 724 m2, prawem

s∏u˝ebnoÊci przesy∏u na rzecz PGE Dystry-

bucja S.A. z siedzibà w Lublinie, na czas

nieokreÊlony, polegajàcym na u˝ytkowaniu

wy˝ej opisanej nieruchomoÊci na cele zwià-

zane z umieszczeniem kablowego przy∏àcza

energetycznego niskiego napi´cia zasilajà-

cego budynek szko∏y podstawowej usytu-

owany na przedmiotowej nieruchomoÊci;

– uchwa∏à nr XXII/20/2012 Rada Gminy do-

kona∏a zmiany uchwa∏y w sprawie okreÊle-

nia zasad i trybu przeprowadzania konsul-

tacji z mieszkaƒcami Gminy Niepor´t

w sprawie zmiany granic Gminy Niepor´t.

Dokonanie zmian w obecnym czasie uza-

sadnia wniosek Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Radzymin o opini´ Rady Gminy Niepo-

r´t w przedmiocie zmiany granic admini-

stracyjnych pomi´dzy Gminà Radzymin

a Gminà Niepor´t. 

Planowana zmiana granic gmin Radzymin

i Niepor´t dotyczy cz´Êci obszaru wsi ¸àki

gmina Radzymin, o ∏àcznej powierzch-

ni 41,3053 ha, który zgodnie z ewidencjà

gruntów po∏o˝ony jest wzd∏u˝ drogi – ul. Le-

Ênej w Wólce Radzymiƒskiej oraz po linii

brzegowej rzeki Beniaminówki w ¸àkach

gmina Radzymin, który zgodnie z wnioskiem

mieszkaƒców oraz uchwa∏à Rady Miejskiej

w Radzyminie powinien zostaç w∏àczony

do gminy Niepor´t – so∏ectwa wsi Wólka Ra-

dzymiƒska. 

Zgodnie ustawà o samorzàdzie gminnym,

konsultacje z mieszkaƒcami w sprawach

zmiany granic gmin lub granic miasta, pole-

gajàcej na wy∏àczeniu obszaru lub cz´Êci ob-

szaru jednostki pomocniczej gminy i jego

w∏àczeniu do sàsiedniej jednostki pomocni-

czej tej gminy lub do sàsiedniej gminy, mo-

gà zostaç ograniczone do mieszkaƒców jed-

nostki pomocniczej gminy obj´tych zmianà

– przez odpowiednie rady gmin.

Powy˝szy przepis dopuszcza ograniczenie

konsultacji z mieszkaƒcami w sprawie zmia-

ny granic do konsultacji z mieszkaƒcami jed-

nostki pomocniczej gminy (so∏ectw) obj´tych

zmianà.

Dotychczas obowiàzujàce zapisy uchwa∏y

przewidujà w sprawach zmiany granic jedy-

nie konsultacje o zakresie ogólnogminnym,

przeprowadzanych na terenie ca∏ej Gminy,

z udzia∏em jej wszystkich mieszkaƒców. 

Wobec okolicznoÊci, i˝ zmiana granic, po-

legajàca na w∏àczeniu obszaru lub cz´Êci

obszaru jednostki pomocniczej sàsiedniej

gminy do sàsiedniego so∏ectwa (jednostki po-

mocniczej) gminy Niepor´t dotyczy w szcze-

gólnoÊci mieszkaƒców so∏ectwa, którego ob-

szar ma ulec powi´kszeniu oraz wobec oko-

licznoÊci dopuszczenia przez obowiàzujàce

przepisy ograniczenia konsultacji tylko

do mieszkaƒców zainteresowanego so∏ectwa

– zmiany zosta∏y uznane za celowe i uzasad-

nione.

– uchwa∏à nr XXII/14/2012 Rada Gminy

zdecydowa∏a o wniesieniu skargi kasacyj-

nej od wyroku Wojewódzkiego Sàdu Admi-

nistracyjnego w Warszawie w przedmiocie

„Studium uwarunkowaƒ i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Niepo-

r´t”, uchwalonego w dniu 9 czerwca 2011 r.

uchwa∏à Rady Gminy Niepor´t Nr

X/46/2011.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów po-

rzàdku obrad Przewodniczàcy zamknà∏ obra-

dy XXII sesji Rady Gminy. � J.Joƒska

Polska firma Ammono S.A. ze Stanisławowa Pierwszego została laureatem pre-
sti˝owej nagrody Compound Semiconductor Industry Awards 2012 za najlep-
szy produkt półprzewodnikowy ubiegłego roku. Nagroda ta jest postrzegana
jako Oskar Êwiatowej bran˝y półprzewodnikowej i przyznawana jest dorocz-
nie za dokonania które jà rewolucjonizujà.

Ammono to producent azotku galu

– kryszta∏u który wchodzi na rynek

wypierajàc z elektroniki krzem. Pro-

dukty takie jak niebieskie i zielone

lasery, diody LED, tranzystory wy-

sokiej mocy, czy tranzystory do sa-

mochodów hybrydowych to tylko

niektóre z szerokiej gamy urzà-

dzeƒ, które dzi´ki azotkowi galu

uzyskujà wi´kszà wydajnoÊç b´dàc

zarazem energooszcz´dne. G∏ówni

klienci to wiodàce firmy elektro-

niczne z Japonii i Ameryki. Doce-

nienie polskiej firmy technologicz-

nej jest oznakà uznania Êwiatowego przemys∏u elek-

tronicznego który potrzebuje nowych, ekonomicznych

w u˝yciu materia∏ów pó∏przewodnikowych.

Nagroda zosta∏a przyznana za rewolucyjne pod∏o-

˝e pó∏przewodnikowe umo˝liwiajàce produkcj´ LE-

Dów o wi´kszej mocy a zarazem zu˝ywajàcych mniej

energii. Takie rozwiàzanie to krok milowy w kierun-

ku wprowadzenia LEDów do oÊwietlenia ulicznego

oraz do reflektorów wszystkich klas samochodów. 

Prace nad tym produktem firma Ammono prowa-

dzi∏a w swoich laboratoriach w Stanis∏awowie Pierw-

szym przez kilka ostatnich lat, a wynik umo˝liwi∏ po-

zostawienie w pokonanym polu konkurencji z najbar-

dziej zaawansowanych technologicznie krajów Êwiata.

Ammono S.A. – Polska firma pó∏przewodnikowa

za∏o˝ona zosta∏a w 1999 roku. Na bazie w∏asnej opa-

tentowanej technologii firma rozwija produkcje i eks-

portuje pod∏o˝a z azotku galu (GAN). Ammono jest

Êwiatowym liderem w jakoÊci produkowanego mate-

ria∏u oraz najwi´kszym producentem azotku galu

w Europie. http://www.ammono.com/ 

Compound Semiconductor Industry Awards – to nagro-

dy przyznawanie dorocznie za dokonania rewolucjonizu-

jàce bran˝´ pó∏przewodnikowà. Tegoroczna ceremonia

wr´czenia nagród odby∏a si´ 12 i 13 marca we Frankfur-

cie. Nagrody przyznawane sà przez Compound Semicon-

ductor Magazine, który jest forum Êwiatowej bran˝y pó∏-

przewodnikowej. http://www.csawards.net/home

� Piotr Wiliƒski 

dyr. ds. sprzeda˝y i marketingu Ammono

Wójt Gminy
Niepor´t 
zaprasza 

młode osoby,
zainteresowane

graniem
w Młodzie˝owej

Reprezentacyjnej 
Orkiestrze D´tej
Gminy Niepor´t,

do składania
deklaracji

uczestnictwa.

ogłoszenie

Powstanie Orkiestry
uzale˝nione jest od iloÊci osób,

które zechcà przyczyniç si´
do jej powstania i rozwoju, tak

by w niedalekiej przyszłoÊci
stała si´ muzycznà wizytówkà

Gminy Niepor´t. B´dàc
członkiem orkiestry masz
szans´ prze˝yç muzycznà

przygod´ i zdobyç ciekawe
doÊwiadczenia! W zgłoszeniu

prosimy podaç: imi´ i nazwisko,
wiek, poziom umiej´tnoÊci gry

na instrumencie (jakim) oraz
adres do kontaktu. 

Deklaracje mo˝na przesłaç
na adres e-mail:

promocja@nieporet.pl lub
na adres pocztowy: Urzàd Gminy

Niepor´t, Dział Informacji
Publicznej i promocji Gminy, plac

WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,
w terminie do koƒca marca

2012 roku. 

AMMONO S.A. laureatem nagrody Compound
Semiconductor Industry Awards 2012

OGŁOSZENIA

Przypominamy, ˝e mieszkaƒcy Gminy Niepor´t

(osoby zameldowane) obj´ci zmianà numerów po-

rzàdkowych ulicy Jana Kazimierza i ulic bezpo-

Êrednio z nià sàsiadujàcych, zobowiàzani sà
do dokonania zmiany zameldowania. Jednocze-

Ênie osoby te zwolnione zosta∏y z op∏at zwiàza-

nych z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjne-

go i prawa jazdy w Starostwie Powiatowym w Le-

gionowie. 

Zwolnienie obowiàzuje do koƒca lipca 2012 ro-

ku. Po tym terminie wymiana dokumentów b´-
dzie odp∏atna.
Zapraszamy do Dzia∏u Spraw Obywatelskich Urz´-

du Gminy w celu dokonania formalnoÊci zwiàza-

nych ze zmianà zameldowania.
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F O T O R E L A C J A

UROCZYSTE otwarcie AQU
GoÊci wita Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur G∏os zabra∏ Przewodniczàcy Rady Gminy 

Eugeniusz Woêniakowski
GoÊcie uroczystoÊci

B∏ogos∏awieƒstwa zebranym oraz u˝ytkownikom aquaparku udzieli∏ Abp. Henryk Hoser

Prezes WOPR Jerzy Telak przekazuje sprz´t ratowniczy Pokaz taƒca synchronicznego Basen rekreacyjny

PoÊwi´cenia obiektu dokona∏ Arcybiskup Henryk Hoser

Zespó∏ ToBeUp wykona∏ piosenk´ na Euro „Polsko walcz!”

Zwyci´zca konkursu na nazw´ i logo p∏ywalni
Arkadiusz Borowswki odbiera nagrod´

Marsza∏ek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik



F O T O R E L A C J A
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UAPARKU FALA

Marsza∏ek Adam Struzik i Wójt Maciej Mazur RadoÊç z kàpieli w jaccuzi Ciep∏a woda i bàbelki – to jest to!

Zaplecze techniczne aquaparku

Pierwszy dzieƒ w aquaparku

Ods∏oni´cie logo Aquapark Fala

Senator Anna Aksamit Pose∏ na Sejm RP Zenon Durka Burmistrz Dobrego Miasta Stanis∏aw Trzaskowski
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E D U K A C J A

Zbli˝a si´ Sprawdzian szóstoklasisty. Uczniowie w całym kraju napiszà go ju˝
3 kwietnia. Tymczasem w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie trwajà
ostatnie, nieco bardziej wzmo˝one przygotowania.

14
marca z inicjatywy nauczycie-

lek: pani Iwony Kopki i pani

Ewy Banachewicz uczniowie

klas szóstych wzi´li udzia∏ w niecodzien-

nej lekcji bibliotecznej na temat: „Ency-

klopedia to taka ksi´ga, po którà ka˝dy,

kto myÊli, si´ga” – jak korzystaç z wydaw-

nictw informacyjnych?

Zaj´cia przeprowadzi∏a pani Anna Bor-

kowska, nauczyciel bibliotekarz z Biblio-

teki Pedagogicznej w Warszawie.

Podczas zaj´ç uczniowie przypo-

mnieli sobie rodzaje s∏owników i innych

wydawnictw informacyjnych, tak˝e

multimedialnych, z których mogà ko-

rzystaç podczas nauki. Utrwalili trudne

poj´cia, tj. ˝ywa pagina, indeks; prze-

çwiczyli odszukiwanie informacji

przy pomocy katalogów: alfabetyczne-

go i rzeczowego oraz utrwalili zasady

korzystania z ró˝nego typu s∏owników

i encyklopedii.

W ramach cyklu przygotowaƒ szósto-

klasiÊci napisali trzy próbne sprawdziany

kompetencji – dwa w ramach programu

WSiP „Sprawdê swojà szko∏´”, a jeden

wewnàtrzszkolny, przygotowany przez

Zespó∏ ds. przeprowadzania i analizowa-

nia Sprawdzianu.

Odby∏y si´ tak˝e zaj´cia z psycholo-

giem, panià Danutà Borz´ckà-Walickà,

na temat sposobów radzenia sobie ze stre-

sem. Uczniowie spotykajà si´ z nauczycie-

lami ró˝nych przedmiotów, çwiczàc roz-

wiàzywanie zadaƒ testowych i utrwalajàc

wiadomoÊci w ramach cotygodniowych

zaj´ç.

Na okres 26–28 marca zaplanowane zo-

sta∏y w szkole warsztaty przygotowujàce

do Sprawdzianu, podczas których ucznio-

wie b´dà pracowali w ma∏ych grupach

pod kierunkiem nauczycieli ró˝nych przed-

miotów, a tak˝e z pedagogiem i psycholo-

giem.

Mamy nadziej´, ̋ e te szerokie i wszech-

stronne przygotowania przyczynià si´

do wysokich osiàgni´ç uczniów. Trzyma-

my kciuki za wszystkich, których w naj-

bli˝szym czasie czeka pierwszy powa˝ny

sprawdzian w ˝yciu!

Kilka najwa˝niejszych faktów doty-
czàcych Sprawdzianu Szóstoklasisty
wg Centralnej Komisji Edukacyjnej:
• Sprawdzian jest egzaminem przeprowa-

dzanym w szóstej klasie szko∏y podsta-

wowej. Jest on powszechny i obowiàz-

kowy co oznacza, ˝e muszà do niego

przystàpiç wszyscy uczniowie. Przystà-

pienie do sprawdzianu jest jednym z wa-

runków ukoƒczenia szko∏y.

• Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas,

który przeznaczony jest na rozwiàzywa-

nie zadaƒ.

• Maksymalnie na sprawdzianie mo˝na

uzyskaç 40 punktów. Wyniku spraw-

dzianu nie odnotowuje si´ na Êwiadec-

twie szkolnym.

• Sprawdzianu nie mo˝na nie zdaç. Wy-

nik ma znaczenie tylko informacyjne

i nie powinien byç podstawà do prowa-

dzenia jakiejkolwiek selekcji. Ka˝dy

uczeƒ, który ukoƒczy∏ szko∏´ podstawo-

wà, niezale˝nie od wyników sprawdzia-

nu musi byç przyj´ty do gimnazjum

w swoim rejonie, jeÊli nie ukoƒczy∏ 16

roku ˝ycia.

• Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie

przystàpià w danym roku, muszà powtó-

rzyç ostatnià klas´ szko∏y podstawowej

i przystàpiç do sprawdzianu w roku na-

st´pnym.

• Do sprawdzianu nie przyst´pujà ucznio-

wie z upoÊledzeniem umys∏owym

w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym.

• Na sprawdzianie badany i oceniany jest,

poziom osiàgni´ç uczniów w zakresie

pi´ciu obszarów umiej´tnoÊci:

– czytania,

– pisania,

– rozumowania,

– korzystania z informacji,

– wykorzystywania wiedzy w praktyce.

• Umiej´tnoÊci te okreÊlono w standardach

wymagaƒ egzaminacyjnych b´dàcych

podstawà przeprowadzania sprawdzianu

w klasie szóstej szko∏y podstawowej.

Majà charakter ponadprzedmiotowy, co

oznacza, ˝e np. czytanie obejmuje nie

tylko umiej´tnoÊci odczytywania tek-

stów literackich, ale tak˝e wykresów,

map itp., a zadania tak sà skonstruowa-

ne, ̋ e sprawdzajà umiej´tnoÊci kszta∏co-

ne w obr´bie ró˝nych przedmiotów. 

� I.Kopka

SPRAWDZIAN szóstoklasistów ju˝ niebawem

DEUTSCH Wagen Tour

8.03.2012 Deutsch Wagen Tour – spotkanie w ramach projektu pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Goethego,
promujàcego nauk´ j´zyka niemieckiego.

W czwartek 8 marca w Szkole Podsta-

wowej w Izabelinie odby∏o si´ spotka-

nie w ramach projektu pod patronatem

Ministerstwa Edukacji Narodowej i In-

stytutu Goethego DEUTSCH WAGEN

TOUR. Celem projektu jest promowa-

nie wÊród dzieci i m∏odzie˝y nauki j´-

zyka niemieckiego.

Do projektu uczniów naszej szko∏y

zg∏osi∏a pani Sylwia Stawarz – absol-

wentka Studium Literacko – Arty-

stycznego na Uniwersytecie Jagielloƒ-

skim, poetka i autorka przedstawieƒ te-

atralnych dla dzieci, nauczycielka

j´zyka niemieckiego, specjalizujàca si´

we wczesnoszkolnym nauczaniu dzie-

ci j´zyka niemieckiego. Pani Sylwia

od grudnia 2012 prowadzi w szkole za-

j´cia kreatywnego rozwoju j´zykowe-

go „Mali odkrywcy talentów”. Podczas

tych zaj´ç dzieci rozwijajà swoje umie-

j´tnoÊci j´zykowe i artystyczne. W for-

mie twórczych çwiczeƒ pog∏´biajà

wiedz´ z j´zyka polskiego oraz

przy u˝yciu nowoczesnych metod

(opracowanych przez Instytut Goethe-

go) uczà si´ j´zyka niemieckiego.

W planach jest rozszerzenie wspó∏pra-

cy z Instytutem Goethego, a byç mo˝e

nawiàzanie wymiany ze szko∏ami nie-

mieckimi.

W spotkaniu Deutsch Wagen Tour

udzia∏ wzi´∏y dzieci z klas 0 – III. Dzie-

ci uczestniczàce w zaj´ciach kreatyw-

nego rozwoju j´zykowego „Mali od-

krywcy talentów” powita∏y zgromadzo-

nych goÊci (panià dyrektor Wand´

Bi∏as, wychowawc´ klasy II panià Ka-

tarzyn´ Za∏´skà, lektork´ Deutsch Wa-

gen Tour panià Ann´ Mazur, rodziców

i pozosta∏ych kolegów) piosenkami

i wierszykami w j´zyku niemieckim,

przygotowa∏y te˝ prace plastyczne pt.

„Znam 100 niemieckich s∏ów”. 

Lektorka Deutsch Wagen Tour pani

Anna Mazur przygotowa∏a dla dzieci

weso∏e zabawy i gry w j´zyku niemiec-

kim. Dzieci mia∏y okazj´ poznaç pro-

ste s∏owa i zwroty zwiàzane z kolora-

mi, liczebnikami, cz´Êciami cia∏a. Z ra-

doÊcià powita∏y ma∏à pacynk´, która

przyjecha∏a do nich prosto z Niemiec

zajàczka – Hansa Hase.

Ka˝de dziecko otrzyma∏o upominki,

które b´dà przypominaç o udanej wizy-

cie Deutsch Wagen Tour oraz zach´caç

do dalszej nauki j´zyka niemieckiego.

Jasne, ˝e klar! � Sylwia Stawarz

Zespó∏ ToBeUp (and Company)

z Niepor´tu nagra∏ piosenk´ na Euro

pt. POLSKO WALCZ i wystartowa∏

w 2) kategorii konkursu – „interpre-

tacja znanej piosenki”. Wst´pne g∏o-

sowanie na Facebooku wy∏oni∏o fina-

listów, w grupie których zespó∏ ToBeUp

znalaz∏ si´ na pierwszym miejscu

w swojej kategorii. Ostatecznie o wy-

borze piosenki zdecydujà g∏osy kibi-

ców, którzy wybiorà jednego zwy-

ci´zc´ w ka˝dej kategorii, poprzez

g∏osowanie smsowe. 

Aby zag∏osowaç trzeba wys∏aç
sms na numer 72 466 o treÊci: c.05,
koszt sms to 2 z∏ +VAT.

Konkurs trwa do 28 marca 2012r.

do godz. 20.00. Na stronie piosenka-

naeuro.pl mo˝na wys∏uchaç wszyst-

kich piosenek z 1) i 2) kategorii.

Wierzymy, ˝e mieszkaƒcy naszego

powiatu pomogà nam wygraç ten

konkurs, a tym samym razem z nami

wpiszà si´ do historii organizacji EU-

RO 2012.

Mamy nadziej´, ˝e wspólnie wy-

Êpiewana piosenka poprowadzi naszà

reprezentacj´ prosto do zwyci´stwa.

WYÂPIEWAJMY NASZYM SUK-

CES!

Zespó∏ wokalny ToBeUp
to grupa rozÊpiewanych dziewczyn,

które po∏àczy∏a wspólna pasja i mi∏oÊç

do muzyki. Dziewczyny od lat dosko-

nalà swoje umiej´tnoÊci wokalne

przy Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie pod kierunkiem instruk-

torki Moniki Kamiƒskiej-Thomas.

Na swoim koncie majà wiele pre-

sti˝owych nagród w konkursach pio-

senki oraz wiele wyst´pów podczas

okolicznoÊciowych imprez, eventów,

pikników, a tak˝e udzia∏ w pierwszej

edycji programu X-Factor, w którym

zakwalifikowa∏y si´ do pierwszej 40

z kilku tysi´cy uczestników. W sk∏ad

zespo∏u wchodzà: Karolina Gera,

Agnieszka Krasowska, Klaudia Pie-

trucha, Paulina Wilgos, Katarzyna

Wojciechowska.

Zespó∏ ToBeUp wsparli goÊcinnie
mali kibice…
and Company – czyli grupa rozÊpie-

wanych uczniów z klas sportowych

Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie,

rozkochanych w sporcie fair play

i muzyce.

Dlaczego my?
Bo nie jesteÊmy wielkimi gwiazdami,

ale za to jesteÊmy pe∏ni autentyczne-

go entuzjazmu. Umiemy czerpaç ra-

doÊç ze wspólnego Êpiewania i chce-

my tà radoÊcià zara˝aç innych. 

Pomys∏ na piosenk´ powsta∏ z po-

trzeby chwili. 

Powoli wszystkich ogarniajà emocj´

zwiàzane z Euro 2012 oraz budzà si´

nadzieje na zmartwychwstanie naszej

rodzimej reprezentacji. 

PostanowiliÊmy zaznaczyç bezpoÊred-

nio swoje zaanga˝owanie w bezpiecznej

rywalizacji, jakà jest konkurs piosenki.

WystartowaliÊmy w kategorii 2), ponie-

wa˝ chcieliÊmy, aby nasza piosenka mo-

g∏a byç Êpiewana przez wszystkich fa-

nów sportu. Dzi´ki temu, ̋ e melodia jest

znana, porywajàca i rytmiczna, a tekst

∏atwy do zapami´tania, mamy nadziej´,

˝e to nasz utwór w∏aÊnie mo˝e staç si´

piosenkà – „bronià” kibiców. 

Tekst do muzyki Yellow Submari-

ne zespo∏u The Beatles napisa∏a in-

struktorka zespo∏u.

� Monika Kamiƒska-Thomas

ToBeUp (and Company) z Niepor´tu w finale
konkursu PIOSENKA NA EURO!

Udział w finale ogólnopolskiego konkursu PIOSENKA NA EURO, to dla gminy Niepor´t
i całego powiatu legionowskiego kolejny sposób na wypromowanie naszego regionu
jako aktywnego współorganizatora futbolowego Êwi´ta jakim b´dzie EURO 2012.
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NIE PAL ÂMIECI !!!
– trujesz siebie i Êrodowisko!

W
opinii wielu u˝ytkowników

pozwala to podwójnie

oszcz´dzaç: z jednej strony

– na kosztach zakupu opa∏u, z drugiej

– na kosztach wywozu odpadów.

Nic bardziej mylnego! Spalanie

odpadów w domowych piecach da-

je z∏udne oszcz´dnoÊci, a przy oka-

zji nale˝y pami´taç, ̋ e p∏aci si´ za to

w∏asnym zdrowiem, poniewa˝ w ten

sposób tony odpadów zamiast do od-

zysku, recyklingu, czy na wysypiska

trafiajà do naszych organizmów!

Spalanie odpadów w kot∏ach

na paliwa sta∏e jest zabronione, po-

niewa˝ domowe piece nie sà przy-

stosowane do ich spalania. Panuje

w nich o wiele ni˝sza temperatura,

ni˝ w nowoczesnych spalarniach, co

sprawia, ˝e du˝a zawartoÊç wilgoci

w tego rodzaju „paliwie”, mo˝e do-

prowadzaç do korozji kot∏a, a po-

wstajàce spaliny szybko i silnie za-

nieczyszczajà jego kana∏y konwek-

cyjne. Ponadto domowe piece nie

posiadajà filtrów powietrza, które

wy∏apywa∏yby niebezpieczne zwiàz-

ki powsta∏e na skutek procesów

spalania.

Podczas spalania odpadów w do-

mowych piecach powstajà tlenki

w´gla i azotu, dwutlenek siarki,

chlorowodór, cyjanowodór, metale

ci´˝kie, a tak˝e rakotwórcze dioksy-

ny i furany. Ka˝dy z tych zwiàzków

ma negatywny wp∏yw na ˝ycie

i zdrowie ludzi. Powodujà trudnoÊci

w oddychaniu, podra˝niajà i uszka-

dzajà p∏uca, niektóre z nich sà trujà-

ce i rakotwórcze, uszkadzajà wàtro-

b´ i nerki. Zanieczyszczajà najbli˝-

sze otoczenie, wody gruntowe

i ziemi´. Najbardziej nara˝one na ich

dzia∏anie sà dzieci, kobiety w cià˝y

i osoby o obni˝onej odpornoÊci. Po-

nadto trzeba wiedzieç, ˝e im bli˝ej

êród∏a spalania, tym st´˝enie trucizn

w powietrzu jest wi´ksze, wi´c pa-

làc odpady w domowym piecu ska-

zujemy nie tylko okolicznych sàsia-

dów, ale równie˝ siebie i ca∏à swo-

jà rodzin´ na oddychanie

zanieczyszczonym powietrzem, je-

dzenie ska˝onego mi´sa, ryb oraz

ska˝onych warzyw i owoców hodo-

wanych w przydomowych ogród-

kach.

Nale˝y pami´taç równie˝, ˝e

za spalanie odpadów w piecach do-

mowych gro˝à surowe kary – man-

dat w wysokoÊci do 500 z∏., kara

grzywny w wysokoÊci do 5 000 z∏.

oraz do 30 dni aresztu.

Zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-

dach (tj. Dz.U. 2010 r., Nr 185,

poz. 1243 z póên. zm.) – zabrania si´

odzysku lub unieszkodliwiania od-

padów poza instalacjami lub urzà-

dzeniami spe∏niajàcymi okreÊlone

wymagania, natomiast kto wbrew

zakazowi termicznie przekszta∏ca

odpady poza spalarniami odpadów

lub wspó∏spalarniami odpadów pod-

lega karze aresztu albo grzywny.

Co dopuszcza si´ do spalania

w piecach domowych (poza trady-

cyjnym paliwem opa∏owym)?

– m.in.: papier i tektur´, drewno,

o ile nie jest zanieczyszczone impre-

gnatami i pow∏okami ochronnymi

(w tym opakowania z papieru, tek-

tury i drewna), odpady kory i korka,

trociny, wióry, Êcinki, odpady z ko-

ry, odpady z gospodarki leÊnej.

Nie wolno spalaç! – m.in. opako-

waƒ z tworzyw sztucznych, plastiko-

wych pojemników i butelek, torebek

foliowych, zu˝ytych opon, innych

odpadów z gumy, chemikaliów, opa-

kowaƒ po farbach i lakierach, pozo-

sta∏oÊci po farbach i lakierach, przed-

miotów z tworzyw sztucznych, ele-

mentów drewnianych pokrytych

impregnatem, lakierem lub farbà,

sztucznej skóry, tekstyliów i odzie-

˝y itd.

IloÊç produkowanych przez nas

Êmieci, co roku wzrasta. Musimy

ograniczyç ich powstawanie, ale nie

poprzez spalanie ich w domowych

piecach. Muszà byç spalane wy∏àcz-

nie w specjalnie zbudowanych spa-

larniach, które spe∏niajà rygory-

styczne wymagania odnoÊnie emisji

spalin. Ograniczyç powstawanie od-

padów mo˝na mi´dzy innymi po-

przez:

– oddawanie ich przedsi´biorcom

odbierajàcym odpady od w∏aÊci-

cieli nieruchomoÊci,

– wybieranie produktów w opako-

waniach wielorazowych – oko-

∏o 60 % wytwarzanych przez nas

odpadów nadaje si´ do ponowne-

go wykorzystania,

– segregowanie odpadów – odzy-

skujàc cenne surowce oszcz´dza-

my pieniàdze, zdrowie i Êrodowi-

sko,

– u˝ywajàc toreb wielokrotnego

u˝ytku ograniczymy iloÊç odpa-

dów trafiajàcych na sk∏adowiska.

� R. Szkolniak

Kotły na paliwa stałe
cieszà si´ du˝à
popularnoÊcià wÊród
właÊcicieli
nieruchomoÊci
jednorodzinnych,
mi´dzy innymi dlatego,
˝e pozornie mo˝na
spalaç w nich odpady
(Êmieci), które
gromadzone sà
w domu. 

KONKURS Recytatorski
Warszawska Syrenka

16 marca odby∏y si´ eliminacje gmin-
ne XXXV Konkursu Recytatorskiego
Warszawska Syrenka, zorganizowa-
ne przez Gminny OÊrodek Kultury
w Niepor´cie. 

Recytujàcych ocenia∏o jury w sk∏a-

dzie: Bernadetta Macha∏a-Krzemiƒska

i Katarzyna Trzciƒska.

Po wys∏uchaniu wszystkich uczestni-

ków, jury wy∏oni∏o laureatów w trzech

kategoriach wiekowych. Reprezentanta-

mi gminy Niepor´t w eliminacjach po-

wiatowych b´dà laureaci I i II miejsca. 

Kategoria: klasy 0-III
I. miejsce Lena Grobel SP Bia∏obrzegi

II. miejsce Antoni Mikucki SP Józefów

III. miejsce Maciej Bulge SP Niepor´t

Wyró˝nieni: 
1. Anna Tobota SP Józefów

2. Julia Wargacka SP Izabelin 

Kategoria: klasy IV-VI
I. miejsce Julia Kostro SP Wólka Radzymiƒska

II. miejsce Maurycy Wróbel SP Izabelin

III. miejsce Kuba Danaj SP Bia∏obrzegi

Wyró˝nieni: 
1. Wiktor Woêniakowski SP Izabelin

2. Ola Janeczko SP Bia∏obrzegi

Kategoria: Gimnazjum 
I. miejsce, Aleksandra B∏a˝ejczyk Gim-

nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

II. miejsce, Joanna Powa∏a Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym

III. miejsca jury nie przyzna∏o.

� I.Jacyna
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Do naszego Stowarzyszenia MiłoÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t zgłaszajà si´
mieszkaƒcy posiadajàcy rodzinne pamiàtki
po bliskich, którzy ju˝ odeszli. Sà to
niejednokrotnie rzeczy bardzo osobliwe, ale
jednoczeÊnie interesujàce dla badacza historii,
po które warto si´gnàç by opisaç niezwykłe
koleje losu ich bohaterów. Dzisiaj w swoich
w´drówkach Êladami wspomnieƒ przenios´
Czytelników w odległe rejony gór Êrodkowej
BoÊni na Bałkanach.

J
u˝ na wst´pie ciÊnie si´ wi´c na usta pytanie, co ma

wspólnego górzysty rejon dawnej Jugos∏awii z Niepo-

r´tem?… a jednak. Jesienià ubieg∏ego roku mieszka-

niec Niepor´tu Jaros∏aw Kawka przekaza∏ mi do historycz-

nego rozeznania kilka starych fotografii i innych pamià-

tek rodzinnych przywiezionych z Boles∏awca po zmar∏ym

Janie Kumoszu i jego ˝onie Janinie z domu Werelich.

Po wst´pnym przejrzeniu i uporzàdkowaniu otrzymanych

materia∏ów, temat od∏o˝y∏em na póêniej, jako wydawa∏o

si´ odleg∏y geograficznie i znajàc histori´ krwawych walk

w czasie ostatniej wojny na tym terenie, te˝ straszny.

A jednak jak to z historià bywa, wystarczy∏a niedawna lek-

tura drugiego wydania „Dziejów Niepor´tu 1387-2009”

kolegi W∏odzimierza B∏awdziewicza i w∏asna ciekawoÊç,

które sprawi∏y aby temat szybko powróci∏, gdy˝ na jed-

nym ze zdj´ç wÊród grona nauczycielskiego w roku szkol-

nym 1935/1936 przed Szko∏à Podstawowà w Niepor´cie

rozpozna∏em siedzàcego na ∏awce Jana Kumosza! 

Do BoÊni za chlebem
Mój bohater by∏ potomkiem polskiej emigracji „za chle-

bem”, która u schy∏ku XVIII i na poczàtku XIX wieku

przyby∏a z Galicji wschodniej na tereny BoÊni Êrodkowej.

Na terenach tych osiedli∏o si´ jedenaÊcie tysi´cy cz∏onków

rodzin ma∏orolnych ch∏opów, robotników rolnych z paƒ-

skich majàtków i nieliczna gromada rzemieÊlników g∏ów-

nie kowali i ko∏odziejów.* Zamieszkali przewa˝nie w pó∏-

nocnej cz´Êci BoÊni Êrodkowej w dorzeczu Vrbasu, gdzie

masyw górski Rudaw przechodzi ∏agodnie w Nizin´ Po-

saviny, oraz u podnó˝a wzgórz Kozary, Motajicy i Vucja-

ku w BoÊni zachodniej. Nasi rodacy musieli nauczyç si´

od poczàtku wymawiaç nazwy swoich powiatów: Prnja-

vor, Derventa, Banja Luka, Bosanska Gradiska i innych.

¸àcznikiem pomi´dzy polskimi osadnikami i miejscowà

ludnoÊcià serbskà by∏y dzieci, które szybko nawiàzywa∏y

kontakty ze swoimi rówieÊnikami. Ka˝dy osadnik otrzy-

mywa∏ po 24 morgi lasu i z nich 17 zobowiàzany by∏ wy-

karczowaç i uprawiç.* Trudno by∏o wyrwaç ka˝dà pi´dê

urodzajnej ziemi z obszarów poroÊni´tych starymi d´ba-

mi i bukami. Warunki by∏y ci´˝kie, ale to dzi´ki nim ro-

dzi∏a si´ prawdziwa wspólnota polskich osad. Brat poma-

ga∏ bratu, sàsiad – sàsiadowi i powoli wyrasta∏y polskie

wsie: Dàbrowa, GrabaÊnica i inne. Przez okres pierwszych

dziesi´ciu lat osadnicy p∏acili cesarzowi austro – w´gier-

skiemu dziesi´cin´, odk∏adajàc dla niego co dziesiàty sno-

pek zbo˝a i dziesiàtà miar´ ziemniaków. 

W czasie II wojny Êwiatowej w granicach BoÊni Êrod-

kowej zamieszkiwa∏o: 199 606 Serbów, 109 604 Bo-

Êniackich muzu∏manów, 100 000 Chorwatów i 37 000

obywateli mniejszoÊci narodowych, w tym 20 000 Pola-

ków, pozostali to Niemcy, Ukraiƒcy, W∏osi i Czesi. Praw-

dziwy tygiel narodowoÊciowy, gdzie obok siebie sàsiado-

wa∏y: prawos∏awna cerkiew, mahometaƒska d˝amija i ko-

Êció∏ katolicki. Dziewi´çdziesiàt procent mieszkaƒców

regionu pracowa∏o na roli, a ponad czterdzieÊci procent nie

umia∏o pisaç i czytaç.* 

˚ycie w nowym kraju
Rodzina Kumoszów przyby∏a do BoÊni z pierwszà falà pol-

skich emigrantów i osiedli∏a si´ w powiecie Miljevac

u podnó˝a Kozary. By∏ rok 1918, gdy Polska, ich rodzin-

ny kraj odzyska∏a niepodleg∏oÊç, a nad Vrbasem dojrze-

wa∏o kolejne pokolenie m∏odzie˝y, która przyw´drowa∏

z rodzicami, ale przybywa∏o te˝ dzieci zrodzonych ju˝

pod niebem BoÊni. Pod koniec lat dwudziestych do Kara-

jazovców zawita∏ polski konsul z Zagrzebia, odwiedzajàc

polskich osadników. Dotar∏ te˝ do domu rodziny Kumo-

szów i zwróci∏ uwag´ na m∏odego ch∏opca, który nie od-

st´powa∏ go ani na krok w czasie wizyty. Polski urz´dnik

zapyta∏ ch∏opca: „Kto ty jesteÊ?” A on bez namys∏u od-

powiedzia∏: „Polak ma∏y” i dopiero na karcàce spojrzenie

ojca B∏a˝eja Kumosza odpowiedzia∏, ˝e Janek Kumosz.

Konsul wypyta∏ rodziców o post´py syna w nauce, o stan

zamo˝noÊci rodziny, aby na koƒcu oÊwiadczyç, ˝e zabie-

ra Janka do Zagrzebia, gdy˝ potrzeba ludzi wykszta∏co-

nych, którzy mogliby szerzyç oÊwiat´ wÊród polskich Êro-

dowisk w BoÊni. Stary Kumosz popatrzy∏ na zafrasowa-

nà ˝on´ i na zaskoczonego Janka i rzek∏ zdecydowanym

g∏osem: „Niech idzie w szeroki Êwiat”. W domu pozosta-

∏a jeszcze trójka rodzeƒstwa Janka, dwie siostry i brat.

W Zagrzebiu Janek Kumosz zamieszka∏ u konsula i od no-

wego roku szkolnego zosta∏ uczniem gimnazjum, a w wol-

nych chwilach chodzi∏ do „Ogniska Polskiego”, które by-

∏o g∏ównym oÊrodkiem kulturalnym dla Polaków nie tyl-

ko w BoÊni ale i w ca∏ej Jugos∏awii. To tam m∏ody Kumosz

w bibliotece czyta∏ ksià˝ki nieznanych mu wówczas kla-

syków literatury polskiej, bo dzie∏a Mickiewicza, Sienkie-

wicza i Kraszewskiego spotka∏ ju˝ w objazdowej biblio-

tece w Krajazovcu. Mija∏y lata i Janek Kumosz zosta∏

uczniem liceum pedagogicznego w Zagrzebiu, a za pro-

tekcjà konsula te˝ prowadzàcym bibliotek´ w „Ognisku

Polskim”, gdzie równie˝ mieszka∏. Po ukoƒczeniu liceum

m∏ody Jan Kumosz uzyska∏ cenzus nauczyciela i prawie

bezpoÊrednio z liceum zosta∏ powo∏any do szko∏y ofice-

rów rezerwy w Bileciu, gdzie zosta∏ mianowany na sto-

pieƒ podporucznika armii jugos∏owiaƒskiej. Jeszcze wte-

dy nie przypuszcza∏, ˝e zdobyta wiedza wojskowa b´dzie

mu tak bardzo przydatna w dalszych jego losach. Dalej po-

g∏´bia∏ swojà wiedz´ i praktycznà znajomoÊç zawodu na-

uczycielskiego. Dwa razy uda∏o mu si´ przyjechaç do oj-

czystego kraju m.in. na kolonie letnie do Chodczy

i na obóz harcerski w Lidzbarku Warmiƒskim. W 1935 ro-

ku po raz trzeci przyjecha∏ do Polski, ale tym razem

na prawdziwà praktyk´ nauczycielskà do Szko∏y Podsta-

wowej w Niepor´cie… 

cdn.

� Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* Karol Szelàg „Batalion Âmia∏ych” Wyd. MON Warszawa 1981 rok

Jan Kumosz 1911–1991
wspomnienie cz.I

Âladami starych fotografii

Zdj´cie portretowe – Jan Kumosz w mundurze oficera armii
jugos∏owiaƒskiej (arch. rodziny Kawków)

Ostatni dwumecz o III miejsce

w II lidze rozgrywa∏y z dru˝ynà NO-

SiR Nowy Dwór Mazowiecki. Pierw-

szy mecz rozegrany 16 lutego zakoƒ-

czy∏ si´ zwyci´stwem 3:0 dla UKS

„D´bina” (w setach 23,20,11). W re-

wan˝u rozegranym w Nowym Dworze

w dniu 24 lutego wygra∏a dru˝yna NO-

SiR-u 3:0 (w setach 17,24,17). W dwu-

meczu lepsze o 4 ma∏e punkty okaza-

∏y si´ siatkarki z Niepor´tu i ostatecz-

nie zaj´∏y III miejsce w II lidze. 

Trzeba podkreÊliç ˝e w rozgryw-

kach II ligi kadetek uczestniczy∏y 22 dru-

˝yny z województwa mazowieckiego. 

Zespó∏ UKS „D´bina gra∏ w sk∏adzie:

Ewelina Burza kapitan zespo∏u, Marze-

na Kowalska, Kamila Mordak, Alek-

sandra Borkowska, Martyna Zajàc,

Marcelina Onisk, Aleksandra Rasiƒska,

Aleksandra Królikowska, Ilona Nagra-

ba. Przez wi´kszà cz´Êç sezonu trene-

rem zespo∏u by∏ Bronis∏aw Orlikowski

a od 1 lutego br. dru˝yn´ prowadzi tre-

ner Wawrzyniec Orlikowski.

� D. PieÊniak

PIŁKA siatkowa

W pierwszych dniach marca w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y
Szkolnej odbyły si´ Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w unihokeju
dziewczàt i chłopców. Gospodarzami rozgrywek byli zawodnicy
z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym.

W rywalizacji dziewczàt bra∏o udzia∏ 5

dru˝yn, które zosta∏y podzielone na dwie

grupy. Gimnazjalistki ze Stanis∏awowa

Pierwszego wykorzysta∏y atut w∏asnego

boiska i w pó∏finale wygra∏y z rówieÊnicz-

kami z Jab∏onny. Nast´pnie po zaci´tym

pojedynku w meczu fina∏owym pokona∏y

zawodniczki z Gimnazjum Nr 4 w Legio-

nowie i zas∏u˝enie zaj´∏y pierwsze miejsce

w grupie. Tym samym zdoby∏y Mistrzo-

stwo Powiatu Legionowskiego w unihoke-

ju. W sk∏adzie zwyci´skiej dru˝yny zna-

laz∏y si´: Iga Odwald, Eliza Burza, Karo-

lina Kuêmiak, Natalia M∏ynarczyk, Paula

Przyby∏owicz, Daria Retka, Wiktoria Ge-

ra, Aleksandra Rutkowska, Kinga Wasiak,

Sandra Pisarek i Samanta Stevuska. W me-

czu o trzecie miejsce decydowa∏a dogryw-

ka, w której lepsze okaza∏y si´ zawodnicz-

ki z Serocka.

1. Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym

2. Gimnazjum Nr 4 w Legionowie

3. Gimnazjum w Serocku

4. Gimnazjum w Jab∏onnie

5. Gimnazjum Nr 6 w Legionowie

– do zawodów nie stawi∏y si´ zawodnicz-

ki z Wieliszewa.

W rywalizacji ch∏opców zawodnicy rów-

nie˝ grali w dwóch grupach, a nast´pnie

systemem na krzy˝. Nasi zawodniczy wy-

grali swoja grup´ A i w meczu pó∏fina∏o-

wym trafili na drugi zespó∏ grupy B

– Gimnazjum Salezjaƒskie. Ten mecz wy-

grali wysoko 8:2 i awansowali do fina∏u.

Tam czekali ju˝ na nich zwyci´zcy drugie-

go pó∏fina∏u, zawodnicy z Gimnazjum

Nr 3 z Legionowa. Po dobrym meczu fi-

na∏owym zawodniczy ze Stanis∏awowa

Pierwszego, podobnie jak ich kole˝anki,

zdobyli Mistrzostwo Powiatu pokonujàc

rywali 5:1. Zwyci´zki sk∏ad to: Przemy-

s∏aw Powa∏a, Marcin Burzyƒski, Grzegorz

Pa∏aszewski, Robin Pisarek, Krzysztof

Dul´ba, Mateusz Dul´ba, Patryk Sztraube,

Maciek Bieƒkowski i ¸ukasz Szlubowski.

1. Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym

2. Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

3. Gimnazjum Salezjaƒskie

4. Gimnazjum w Serocku

5. Gimnazjum w ¸ajskach

6. Gimnazjum w Jab∏onnie

Trenerem dziewczàt i ch∏opców jest Mi-

cha∏ Madej, a we wszystkich meczach s´-

dzià g∏ównym by∏ Roman Madej.

� R. Âwiàtkowski

ZWYCI¢STWA naszych gimnazjalistów

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego, Toma-
sza Zalewskiego, uczniowie klasy sportowej Szko∏y Pod-
stawowej w Niepor´cie mogli uczestniczyç w historycz-
nym wydarzeniu, jakim by∏ inauguracyjny mecz Polska-
-Portugalia na Stadionie Narodowym.
Wielkie emocje towarzyszy∏y uczniom ju˝ od rana, by tu˝

przed wejÊciem na stadion si´gnàç zenitu. Blask Êwiate∏,

ogromna przestrzeƒ oraz og∏uszajàcy doping kibiców,

na d∏ugo zostanà we wspomnieniach uczniów. O tym, ˝e

mecz by∏ wielkim prze˝yciem, Êwiadczà wypowiedzi szósto-

klasistów:

„Kiedy zobaczy∏em Stadion Narodowy pe∏en kibiców, by∏em oszo-

∏omiony. Jest on ogromny! Pierwszy raz by∏em na mi´dzynarodo-

wym meczu – by∏y wielkie emocje i zaci´ty mecz”.

Krzysztof Krasowski

„Udzia∏ w meczu by∏ dla mnie zaszczytem, bo nie zawsze ma si´

szanse bycia na otwarciu stadionu. Zaskoczy∏o mnie to, ˝e nasza

dru˝yna, mimo os∏abienia, nie da∏a za wygranà i zremisowa∏a

z jednà z najwi´kszych dru˝yn”. Szymon Bieƒkowski

„Najlepszym momentem meczu by∏o to, gdy wszyscy robili fal´

i machali szalikami. Stadion jest wielki! Wyglàda jeszcze ∏adniej

ni˝ z daleka czy w telewizji”. Karolina R´belska

„Udzia∏ w meczu by∏ dla mnie czymÊ nowym. Nigdy jeszcze nie

by∏am na meczu mi´dzynarodowym. Nowy stadion jest wielki i bar-

dzo ∏adny!” Marta Matusik

„Najlepszymi momentami meczu by∏y dla mnie te, kiedy Wojciech

Szcz´sny znakomicie broni∏ bramki Polaków” Kasia Orliƒska

„Najwi´ksze wra˝enie zrobi∏y na mnie wielkoÊç i oÊwietlenie Sta-

dionu Narodowego. Najlepszym momentem meczu by∏o wed∏ug

mnie zagro˝enie bramki Portugalii po akcji Polski. W tej akcji Ire-

neusz Jeleƒ ominà∏ bramkarza i nie trafi∏ w pustà bramk´”.

Mateusz Reks

„Ogromne wra˝enie robi oÊwietlenie stadionu. Udzia∏ w meczu by∏

ekscytujàcy”. Daniel Kombor

STADION NARODOWY OCZAMI UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPOR¢CIE

Zakoƒczyły swoje rozgrywki w sezonie sportowym 2011/2012 siatkarki
UKS „D´bina” Niepor´t, które uczestniczyły w II lidze kadetek w piłce
siatkowej o mistrzostwo województwa mazowieckiego. 


