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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w maju 2012 r.
Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 8 maja 2012 r. – H.Powa∏a, A.Burzyƒski;
• 15 maja 2012 r. – L.Kondrat -Deptu∏a, A. Radlak,;
• 22 maja 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk,
E. Staniszewska;
• 29 maja 2012 r. – K.Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w maju 2012 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
sala konferencyjna, II pi´tro – 10 i 31 maja 2012 r.
od godz. 16.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa
Jednorodzinnego w Niepor´cie za˝àdała od Gminy
Niepor´t 70 tysi´cy złotych za korzystanie z drogi
osiedlowej – ul. Sienkiewicza na osiedlu Głogi.
˚àdanie dotyczy, na razie – okresu
siedmiu miesi´cy 2001 roku (!).

CZY POZWOLIMY Spółdzielni
zarobiç na osiedlowych drogach?
wielu ju˝ lat mieszkaƒcy osiedla G∏ogi zwracali si´ do Gminy Niepor´t z proÊbami o pomoc we w∏aÊciwym
utrzymaniu
dróg
osiedlowych, podobnie jak te˝ pozosta∏ej infrastruktury osiedla. Obowiàzek ten spoczywa∏ i spoczywa
na Spó∏dzielni, poniewa˝ to Ona zobowiàzana jest dbaç o osiedlowà infrastruktur´. Niewype∏nianie przez
Spó∏dzielni´ tego obowiàzku skutkowa∏o nieustannymi proÊbami
mieszkaƒców osiedla o pomoc kierowanymi do Gminy. Ta, troszczàc
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si´ o zabezpieczenie potrzeb mieszkaƒców osiedla, pomaga∏a jak mog∏a i w miar´ swoich mo˝liwoÊci
w utrzymaniu we w∏aÊciwym stanie
osiedlowej infrastruktury, w tym te˝
ul. Sienkiewicza. Niejednokrotnie
te˝ wyst´powa∏a do SMBJ o uregulowanie stanu prawnego dróg, dla
dobra mieszkaƒców osiedla G∏ogi.
Tymczasem pomoc udzielana
mieszkaƒcom przez Gmin´ uznana
zosta∏a przez Spó∏dzielni´ jako realizowanie przez Gmin´ w∏asnych
interesów.
Jak to mo˝liwe, ˝e za dzia∏ania
na rzecz mieszkaƒców, a jednoczeÊnie dzia∏ania za Spó∏dzielni´, Gmina ma teraz zap∏aciç – i to tyle??

˚àdania finansowe Spó∏dzielni
wobec Gminy sà tym bardziej zaskakujàce w sytuacji, gdy Spó∏dzielnia przekaza∏a ju˝ Gminie nieodp∏atnie cz´Êç infrastruktury osiedlowej – sieç kanalizacyjnà,
wodociàgowà i oczyszczalni´ Êcieków, a w ostatnim czasie tak˝e drogi osiedlowe – ulice Husarii, Butryma i Rynek. Gmina ponios∏a
przy tym milionowe nak∏ady, aby
doprowadziç przej´tà infrastruktur´
do stanu zgodnego z odpowiednimi
w tym zakresie wymogami. WczeÊniej, od drugiej po∏owy lat 90
– tych, Spó∏dzielnia twierdzi∏a, ˝e to
Gmina, a nie Spó∏dzielnia jest w∏aÊcicielem dróg osiedlowych, tak˝e

ZŁÓ˚ PIT w Urz´dzie
Równie˝ w tym roku mieszkaƒcy gminy Niepor´t mogà rozliczyç
si´ z Urz´dem Skarbowym bez koniecznoÊci udawania si´
do Legionowa lub na poczt´. W Urz´dzie Gminy uruchomiony
został punkt przyjmowania
PIT-ów.
Zorganizowanie punktu
by∏o mo˝liwe dzi´ki
wspó∏pracy Wójta Gminy
Niepor´t oraz Naczelnika
Urz´du Skarbowego w Legionowie. Dy˝ur odbywa si´
w dniach 23 – 27 oraz
30 kwietnia 2012 roku, w godzinach 8.00 – 15.30 w poko-
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we w∏asnym interesie oraz ˝e droga
ta sta∏a si´ drogà publicznà. Gmina zakwestionowa∏a roszczenie
Spó∏dzielni i wnios∏a o oddalenie
powództwa o zap∏at´ 70 tys. z∏. jako bezpodstawnego. Sprawa jest
w toku, rozstrzygnie jà sàd.
Czy z tego wynika, ˝e za bezumowne korzystanie z dróg osiedlowych przez Gmin´ – Spó∏dzielnia
uznaje obecnie – dotychczasowe
dzia∏ania Gminy obejmujàce pomoc mieszkaƒcom Osiedla oraz
pomoc Spó∏dzielni w wype∏nianiu
jej zadaƒ i obowiàzków?
O dalszym przebiegu sprawy b´dziemy Czytelników informowaç.
Ë Beata Wilk

AQUAPARK FALA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
zaprasza na zaj´cia nauki pływania i aqua aerobic

ju nr 26, na II pi´trze, w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t.
W razie pytaƒ prosimy o kontakt telefoniczny (022) 767 04 00
lub e-mail: urzad@nieporet.pl
Zach´camy równie˝ do odwiedzenia
strony internetowej: www.szybkipit.pl.

Wi´cej
informacji
na stronie 5

Ë

OCE¡ URZÑD
– wypełnij ankiet´

www.nieporet.pl

˝àdajàc od Gminy odszkodowaƒ
za te drogi. By∏o to przedmiotem
rozstrzygania m.in. przez Wojewódzki Sad Administracyjny.
Obecnie Spó∏dzielnia ˝àda
od Gminy 70 tysi´cy z∏otych
za okres 7 miesi´cy 2011 roku
– mówi mec. Hanna Laszuk – Przypuszczalnie na razie, bowiem ˝àdania Spó∏dzielni mogà wzrosnàç,
obejmujàc kolejne lata. Spó∏dzielnia
wskazuje t´ kwot´ jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez
Gmin´ z drogi ulicy Sienkiewicza,
obliczone jako równowartoÊç czynszu dzier˝awnego. Spó∏dzielnia skierowa∏a spraw´ do sàdu twierdzàc,
˝e Gmina wykorzystywa∏a drog´
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

PERŁA SOLIDNOÂCI
ze Stanisławowa Pierwszego
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ZŁOTO
dla Antka Zalewskiego

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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tel. (22) 767 04 00
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GMINNE INWESTYCJE
ROZBUDOWA
OSP w Kàtach
W´gierskich

Rozmowa z...
RYSZARDEM
ZAJÑCEM
sołtysem
Michałowa-Grabiny

Rozpocz´∏a si´ rozbudowa budynku OSP w Kàtach W´gierskich. Powstaje pomieszczenie
gara˝owe dla lekkiego wozu
bojowego i ∏odzi ratunkowej.
Po robotach ziemnych – zdj´ciu
humusu i wykonaniu ∏awy fundamentowej, zacz´to stawianie
Êcian fundamentowych. Nast´pnie wykonana zostanie izolacja
pozioma i pionowa. Koszt prac
wyniesie 122 tys. 888 z∏.

BUTRYMA
po przebudowie

Ulica Butryma na osiedlu G∏ogi

Dobieg∏y koƒca prace na ulicy Butryma na osiedlu G∏ogi.
Firma Dromo wykona∏a nawierzchni´ z kostki betonowej wraz z wjazdami do posesji i powierzchniowym
odwodnieniem.
Koszt inwestycji wyniós∏ 41 tys. z∏otych.

PARKING
na Placu
WolnoÊci
Zakoƒczona zosta∏a budowa
parkingu na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie.
W drugim etapie prac wykonawca
po∏o˝y∏ p∏yty eko na powierzchni
ok. 300 m2. Powsta∏a równie˝ droga
manewrowa o pow. 150 m2. Koszt
inwestycji wyniós∏ 34 305 z∏.

Parking na Placu WolnoÊci w Niepor´cie

NOWA
wiata przy
Dzikiej Pla˝y

Nowa wiata przystankowa na przystanku Stokrotki w Niepor´cie
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Na przystanku Stokrotki (w kierunku Warszawy) przy Dzikiej
Pla˝y w Niepor´cie stan´∏a wiata
przystankowa.
Na potrzeby ustawienia wiaty istniejàcy peron przystankowy zosta∏ poszerzony, wykonane zosta∏o te˝ odwodnienie ulicy w tym miejscu. Woda odprowadzana jest rura biegnàcà
pod chodnikiem, do rowu melioracyjnego.
Wiata jest typu Beta, jej koszt wyniós∏ prawie 8 tys. z∏.

– Jest pan doÊwiadczonym so∏tysem.
Którà kadencj´ sprawuj´ Pan t´
funkcj´?
So∏tysem jestem czwartà kadencj´,
czyli czternasty rok. Przyznam, ˝e nie
przypuszcza∏em, ˝e potrwa to tyle lat.
Gdy moja poprzedniczka Elza Gera-Krzymowska zosta∏a radnà, ju˝
na zebraniu wiejskim zaproponowa∏a mi kandydowanie. A po zebraniu
przyszed∏ do mnie Antek Kowalski,
który sam kiedyÊ te˝ by∏ so∏tysem, ju˝
niestety nie ˝yje, i te˝ zaczà∏ mnie namawiaç. Obieca∏ pomoc i wsparcie,
a ja nie odwa˝y∏em si´ odmówiç mu
tej przys∏ugi. Sam wczeÊniej nie
mia∏em doÊwiadczenia w pracy spo∏ecznej, ale przypomnia∏em sobie, ˝e
mój dziadek by∏ so∏tysem na Kobia∏ce, w bardzo trudnym okresie w czasie wojny. Poza tym zawsze by∏em
otwarty w kontaktach z ludêmi. Widocznie genetyka zadzia∏a∏a…
– By∏ Pan te˝ radnym w ciàgu tych lat.
Tak, w czasie drugiej kadencji by∏em
równie˝ radnym. Wówczas w Polsce
by∏ to rzadki przypadek ∏àczenia tych
dwóch funkcji. Musia∏em prze∏amaç
w sobie niech´ç do publicznych wystàpieƒ, ˝eby sprostaç nowemu wyzwaniu.
– Jak uk∏ada si´ Panu wspó∏praca
z mieszkaƒcami?
Gdy zosta∏em so∏tysem Micha∏owa-Grabiny, sta∏a ju˝ wi´kszoÊç du˝ego osiedla. Zale˝a∏o mi i nadal zale˝y na zintegrowaniu mieszkaƒców,
na budowaniu poczucia wspólnoty
i odpowiedzialnoÊci za miejsce,
w którym ˝yjemy. To bardzo szerokie poj´cie i mieszczà si´ w nim ró˝ne zachowania i reakcje. Przyk∏adem
mo˝e byç nasz punkt odbioru odpadów segregowanych, który powinien
byç u˝ytkowany zgodnie z przeznaczeniem i w sposób nie budzàcy zastrze˝eƒ, czyli z zachowaniem dba∏oÊci o porzàdek. A nie zawsze tak jest.
Kszta∏towanie relacji, które satysfakcjonujà obie strony, czyli so∏tysa
i mieszkaƒców, troch´ trwa∏o, ale
myÊl´, ˝e osiàgn´liÊmy cel. W trudnych sytuacjach ratuj´ si´ poczuciem
humoru, ono u∏atwia mi nawiàzywanie porozumienia z mieszkaƒcami.
Poza tym, w ˝yciu kieruj´ si´ tym, co
powtarza∏a mi matka i inni màdrzy
ludzie – so∏tysem si´ bywa, radnym
si´ bywa, a cz∏owiekiem trzeba byç
zawsze.
– Jak zmienia∏ si´ Micha∏ów -Grabi na przez te lata?

Teraz jest zdecydowanie bezpieczniej. W czasie intensywnej rozbudowy zdarza∏y si´ kradzie˝e, gin´∏y samochody. Potem sytuacja si´ uspokoi∏a. Powsta∏y drogi i chodniki,
które by∏y niezb´dne. Tereny sà teraz ogrodzone, nie ma wi´c ju˝ nieporozumieƒ typu, ˝e to co roÊnie jest
niczyje i mo˝na rwaç. Teraz realizowana jest inwestycja na ulicy Kwiatowej – dokoƒczenie budowy chodnika. Mieszkaƒcy czekali na nià
od d∏u˝szego czasu. W planie jest
równie˝ wyrównanie i uzupe∏nienie
kruszywem ulicy LeÊnej.
– Jest Pan cz∏onkiem grupy mieszkaƒców, która rokrocznie wykonuje
wieniec do˝ynkowy.
Tak, kiedyÊ poszed∏em na takie spotkanie do Stasia R´belskiego (so∏tys
Józefowa – przyp. red.) i tam panie
stwierdzi∏y, ˝e tak potrafi´ je rozbawiç, ˝e ze mnà by∏oby im raêniej. I tak to si´ zacz´∏o. Atmosfera
podczas pracy nad wieƒcem jest rzeczywiÊcie wspania∏a. Niestety, nie
uda∏o mi si´ zach´ciç ˝adnego
z mieszkaƒców Micha∏owa-Grabiny
do tego projektu. Za to wspólnie
z mieszkaƒcami Józefowa organizujemy spotkania wigilijne w szkole.
– Prosz´ jeszcze opowiedzieç o swojej pasji, czyli muzyce.
Muzyka towarzyszy mi od dzieciƒstwa. Mój instrument to akordeon.
Grali mój stryj i mój dziadek. Gdy
by∏em ma∏y rodzice zabierali mnie ze
sobà na wesela. Wiadomo by∏o, ˝e
si´ nie zgubi´, bo zawsze znaleêç
mnie mo˝na by∏o przy muzykantach,
zw∏aszcza przy akordeoniÊcie. Uczy∏em si´ w ognisku muzycznym, chocia˝ bardzo chcia∏em chodziç
do szko∏y muzycznej. Niestety, rodziców nie by∏o na to staç. Pierwszy instrument – akordeon – dosta∏em
w wieku 12 lat i w czasie 3 miesi´cy
zrobi∏em tak du˝e post´py, ˝e mój
nauczyciel stwierdzi∏, ˝e wi´cej ju˝
mnie nie nauczy. Odes∏a∏ mnie
do ogniska na Bródnie. By∏ czas, kiedy razem z kolegami za∏o˝yliÊmy zespó∏ i graliÊmy na weselach. Teraz
gram ju˝ tylko hobbystycznie, a poniewa˝ dosz∏y k∏opoty z kr´gos∏upem, kupi∏em keyboard.
– Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.
I specjalnie dla nas i Czytelników
WieÊci Niepor´ckich so∏tys Zajàc zagra∏ Chryzantemy z∏ociste.
Ë Rozmawia∏a Beata Wilk

OCE¡ URZÑD
Zapraszamy Paƒstwa do wypełnienia ankiety „BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA URZ¢DU”.
Ankieta jest cz´Êcià projektu „Transparenty i sprawny urzàd administracji samorzàdowej”
i ma na celu zabranie Paƒstwa opinii dotyczàcych jakoÊci usług realizowanych przez Urzàd Gminy.
Paƒstwa opinie zawarte w ocenach i sugestiach, posłu˝à doskonaleniu jakoÊci usług i obsługi Klienta.
Ankiet´ mo˝na wypełniç osobiÊcie w Urz´dzie lub w wersji elektronicznej znajdujàcej si´ na stronie
www.nieporet.pl
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
Wójt Gminy Niepor´t,
og∏asza drugi pisemny przetarg
nieograniczony na dzier˝aw´ cz´Êci nieruchomoÊci gruntowej
o pow. ok. 0,25 ha, po∏o˝onej
w Izabelinie przy ul. Szkolnej 1,
stanowiàcej cz´Êç dzia∏ki nr 32,
zabudowanej budynkiem szko∏y,
na okres 20 lat na cele dzia∏alnoÊci
edukacyjno-opiekuƒczej,
w tym prowadzenie przedszkola.

Firma Lantmannen Unibake ze Stanisławowa Pierwszego otrzymała specjalne
wyró˝nienie Przyznawane przez Kapituł´ Programu Gospodarczo-Konsumenckiego.
Tytuł Perła SolidnoÊci mo˝e dostaç jedynie ten uczestnik Programu, który dziesi´ç lat
z rz´du przechodził pozytywnie weryfikacj´, potwierdzonà certyfikatem Solidna Firma.

PERŁA SOLIDNOÂCI

ze Stanisławowa Pierwszego
rogram Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsi´biorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych.
Rozpoczyna si´ od dobrowolnego
poddania si´ przez przedsi´biorców
zewn´trznej uproszczonej analizie finansowej, a koƒczy uzyskaniem presti˝owego tytu∏u „Solidnej Firmy”.
Celem Programu jest propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelnoÊç, uczciwoÊç i terminowoÊç
w kontaktach mi´dzy partnerami
gospodarczymi, promowanie naj-
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lepszych firm jako partnerów dla
konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji paƒstwowych, tworzenie ÊwiadomoÊci
o wspó∏odpowiedzialnoÊci za Êrodowisko naturalne, propagowanie dzia∏aƒ prospo∏ecznych i proekologicznych.
Firma Lantmannen Unibake otrzyma∏a ju˝ po raz dziesiàty certyfikat
Programu Solidna Firma, a podsumowaniem wysokiego poziomu jej
dzia∏aƒ biznesowych by∏o przyznanie wyró˝nienia specjalnego Per∏a
SolidnoÊci. Otrzymujà go uczestni-

cy Programu, którzy dziesi´ciokrotnie przeszli pomyÊlnie weryfikacj´.
Statuetk´ Per∏a SolidnoÊci odebra∏
Dyrektor Jacek Górecki podczas
Gali Fina∏owej w Warszawie. Nale˝y wspomnieç, ˝e w Programie Solidna Firma 2011 uhonorowane zosta∏y 303 firmy, a tylko 13 otrzyma∏o Per∏´ SolidnoÊci.
Serdecznie gratulujemy przyznanego Lantmannen Unibake wyró˝nienia i ˝yczymy, aby równie˝ w nast´pnych latach efekty dzia∏alnoÊci
by∏y powodem do satysfakcji i uznania w Êwiecie biznesu.
Ë BWilk

XXIII SESJA Rady Gminy Niepor´t
Dnia 29 marca 2012 roku odby∏a
si´ XXIII sesja Rady Gminy Niepor´t, której obrady poprowadzi∏ Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz
Woêniakowski. Wa˝nym wydarzeniem poczàtku sesji by∏o uroczyste
po˝egnanie dr Krystyny Malinowskiej-Lerman, która zakoƒczy∏a prac´ w gminnym oÊrodku zdrowia.
Wójt i Przewodniczàcy przypomnieli, ˝e Pani doktor jest pierwszym Honorowym Obywatelem Gminy Niepor´t, a w marcu tego roku obchodzi∏a 50 lecie pracy zawodowej.
Na r´ce Pani doktor z∏o˝ono podzi´kowania i gratulacje.
W dalszej cz´Êci sesji Rada Gminy podj´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç uchwa∏ w zak∏adce
„Uchwa∏y Rady”):
– uchwa∏à nr XXIII/22/2012 Rada
Gminy nada∏a nazw´ „Potocka”
drodze wewn´trznej, po∏o˝onej we
wsi Niepor´t stanowiàcej dzia∏k´
o nr ewid. 599/9;
– uchwa∏à nr XXIII/23/2012 Rada
Gminy nada∏a nazw´ „Jod∏owa”
drodze wewn´trznej, po∏o˝onej we
wsi Stanis∏awów Pierwszy gmina
Niepor´t stanowiàcej dzia∏k´
ewid.o nr 67/9;
– uchwa∏´ nr XXIII/26/2012
w sprawie: „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obszaru Pilawa-Wschód, w gminie
Niepor´t”; projekt „Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa-Wschód, w gminie Niepor´t” powsta∏ po przeprowadzeniu pe∏nej
procedury planistycznej, zgodnie
z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Posiada niezb´dne opinie i uzgodnienia, a jego uchwalenie przyczyni si´ do lepszego wykorzystania
funkcji obszaru, a w rezultacie
– do aktywizacji procesów inwestycyjnych na przedmiotowym terenie i polepszenia sytuacji mieszkaniowej w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
– uchwa∏´ nr XXIII/28/2012
w sprawie: przyj´cia programu
opieki nad zwierz´tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt na terenie Gminy
Niepor´t w 2012 roku;
Program
ma
zastosowanie
do wszystkich zwierzàt domowych,
w szczególnoÊci psów i kotów,
w tym kotów wolno ˝yjàcych oraz
zwierzàt gospodarskich. Wi´kszoÊç
dzia∏aƒ okreÊlonych w Programie
dotyczy psów i kotów, poniewa˝
skala bezdomnoÊci tych zwierzà jest
najwi´ksza w ca∏ym kraju, jak równie˝ w Gminie Niepor´t.
– uchwa∏à nr XXIII/29/2012 Rada
Gminy wyrazi∏a zgod´ na zawarcie, po umowie dzier˝awy na czas
oznaczony nieruchomoÊci gminnej

stanowiàcej dzia∏k´ nr 140/5,
o pow. 0,87 ha, po∏o˝onej we wsi
Zegrze Po∏udniowe gmina Niepor´t, kolejnej umowy dzier˝awy,
której przedmiotem jest ta sama
nieruchomoÊç oraz wyra˝enia zgody na odstàpienie od obowiàzku
przetargowego trybu zawarcia tej
umowy; w uzasadnieniu wyjaÊniono, co nast´puje: do Urz´du
Gminy Niepor´t wp∏ynà∏ wniosek
J.W. Construction Holding S.A.
Oddzia∏ „Hotel 500” w Zàbkach
– obecnego/dotychczasowego
dzier˝awcy nieruchomoÊci gminnej, stanowiàcej dzia∏k´ nr 140/5,
o pow. 0,87 ha, po∏o˝onà we wsi
Zegrze Po∏udniowe gmina Niepor´t- w sprawie przed∏u˝enia dotychczasowej umowy dzier˝awy
na okres nast´pnych 10 lat. Wnioskodawca jest obecnie dzier˝awcà
opisanej nieruchomoÊci gminnej
– na podstawie umowy dzier˝awy
z 2002 roku.
Ponadto radni wys∏uchali Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
w sprawie kontroli problemowej,
zleconej przez Rad´ Gminy, w zakresie organizacji dzia∏alnoÊci
Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Niepor´cie, w którym
Przewodniczàcy Komisji stwierdzi∏,
co nast´puje: kierowanie OÊrodkiem
jest w∏aÊciwe, wynika z kompetencji kierownika oraz zaanga˝owania

Dzier˝awa nie obejmuje cz´Êci budynku, po∏o˝onego na dzier˝awionej nieruchomoÊci, stanowiàcej
mieszkaniowy zasób gminy.
Dzier˝awca zobowiàzany b´dzie
do wykonania robót budowlano-adaptacyjnych i remontów niezb´dnych do prawid∏owej eksploatacji budynku szko∏y podstawowej
po∏o˝onej w Izabelinie przy ul.
Szkolnej 1 z wy∏àczeniem dwóch
komunalnych lokali mieszkalnych,
a w szczególnoÊci do wykonania
nast´pujàcych prac:
a) modernizacja kot∏owni gazowej
wraz z wymianà pieca oraz rozdzielenie i za∏o˝enie liczników pomiaru ciep∏a oddzielnych dla komunalnych lokali mieszkalnych,
b) pomalowanie elewacji zewn´trznej budynku
Minimalna wysokoÊç miesi´cznego czynszu dzier˝awy za ca∏y
przedmiot dzier˝awy, ustalona
jest na kwot´ 1000 z∏. (s∏ownie: jeden tysiàc z∏otych) brutto mie-

si´cznie, w tym podatek VAT 23%.
WARUNKIEM PRZYSTÑPIENIA
DO PRZETARGU JEST:
1) wniesienie przez oferenta wadium w pieniàdzu w wysokoÊci 3 600 z∏ (trzy tysiàce szeÊçset
z∏otych) na rachunek bankowy
Gminy Niepor´t, Bank Spó∏dzielczy w Legionowie o/Niepor´t
Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415
0002, w takim terminie aby najpóêniej na trzy dni przed terminem otwarcia ofert wp∏yn´∏o ono
na wy˝ej wskazany rachunek
bankowy Organizatora przetargu.;
2) z∏o˝enie pisemnej oferty przetargowej, sporzàdzonej zgodnie ze
wzorem oferty przetargowej
okreÊlonym w za∏àczniku Nr 3
do zarzàdzenia Nr 86./2012
Wójta Gminy Niepor´t z dnia
12 kwietnia 2012 r. og∏oszonego
w BIP Gminy Niepor´t oraz
na Tablicy og∏oszeƒ Urz´du
Gminy Niepor´t.
Oferty przetargowe nale˝y sk∏adaç w terminie do dnia 18 maja
2012 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t,
pok. Nr 9, adres: Plac WolnoÊci 1, 05 – 126 Niepor´t.
Oferty przetargowe zostanà otwarte w dniu 22 maja 2012 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej
Urz´du Gminy Niepor´t pok. nr 25.
Pozosta∏e, nie okreÊlone w niniejszym og∏oszeniu szczegó∏owe warunki przetargu, Regulamin pisemnego przetargu na dzier˝aw´,
wzór oferty przetargowej oraz projekt umowy dzier˝awy zamieszczone sà stronie na internetowej
www.bip.nieporet.pl, a tak˝e na tablicy og∏oszeƒ Urz´du oraz w pok.
Nr 7 Urz´du Gminy Niepor´t tel.:
(22) 767-04-12.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
Wójt Gminy Niepor´t,
przeznacza do najmu cz´Êç budynku komunalnego na Osiedlu
Wojskowym Nr 13 w Zegrzu Po∏udniowym, znajdujàcego si´
na dz. ew. nr 126/30, obejmujàcego parter budynku o powierzchni
ok. 147 m2– sk∏adajàcego si´ z pomieszczeƒ: poczekalni, gabinetu
lekarskiego, gabinetu zabiegowego,
trzech pomieszczeƒ WC, hallu, pomieszczenia porzàdkowego, pomieszczenia socjalnego, punktu aptecznego, korytarza, archiwum, pokoju przejÊciowego, magazynu,
pokoju socjalnego apteki, kot∏owni
– stan techniczny pomieszczeƒ
– bardzo dobry – kompleksowa modernizacja.
Lokal przeznaczony jest do prowadzenia us∏ug medycznych finansowanych przez NFZ oraz punktu ap-

tecznego. Dopuszcza si´ oprócz
Êwiadczeƒ finansowanych przez
NFZ prowadzenie dodatkowych
us∏ug medycznych finansowanych
przez inne podmioty oraz prowadzenie punktu aptecznego.
Minimalna wysokoÊç miesi´cznego czynszu najmu za ca∏y przedmiot najmu, ustalona jest na kwot´ 500 z∏. (s∏ownie: pi´çset z∏otych)
brutto miesi´cznie, w tym podatek
VAT 23%.

pracowników, akty prawne w postaci zarzàdzeƒ wewn´trznych sà zgodne z aktami prawnymi nadrz´dnymi,
Komisja nie wyda∏a zaleceƒ pokontrolnych.
Komisja majàc na uwadze specyfik´ i z∏o˝onoÊç pracy jakà jest pomoc spo∏eczna wnioskuje o dalszà
trosk´, zrozumienie, cierpliwoÊç
i serdecznoÊç w stosunku do podopiecznych. Osoby te doÊwiadczone
przez niepowodzenia ˝yciowe, cz´-

sto nieporadne, sà zdeterminowane
w uzyskaniu pomocy, co mo˝e wywo∏ywaç w nich negatywne emocje
w kontaktach z pracownikami
GOPS; ciep∏e i serdeczne podejÊcie
u∏atwi wzajemne relacje pomi´dzy
pracownikami a petentami.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy RG zamknà∏ obrady XXIII sesji
Rady Gminy Niepor´t.
Ë J.Joƒska
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Dwaj uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej w Białobrzegach
wzi´li udział w IV Powiatowym Konkursie Mitologicznym
„W kr´gu mitów i legend”. Paweł Strupiechowski zgotował
wszystkim przyjemnà niespodziank´ i został zwyci´zcà
Konkursu, Michał Frankowski zajàł VII miejsce.

W Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie odbyła si´ promocja
ksià˝ki Włodzimierza
Bławdziewicza „Dzieje Niepor´tu”
Wydanie II, poprawione.

KO¡ trojaƒski okazał si´
czarnym koniem

„DZIEJE NIEPOR¢TU”
w drugiej odsłonie
ierwsze wydanie ksià˝ki ukaza∏o si´ w 2000 roku i by∏o efektem wielu godzin sp´dzonych
przez autora na badaniu materia∏ów
êród∏owych w archiwach oraz rozmowach z mieszkaƒcami gminy,
którzy dostarczali cennych informacji o historii najnowszej. Po raz
pierwszy zebrane i opublikowane
szeÊçsetletnie dzieje Niepor´tu cieszy∏y si´ ogromnym powodzeniem
i szybko rozesz∏y wÊród wdzi´cznych czytelników. Autor, majàc
ÊwiadomoÊç, ˝e jego praca, choç
drobiazgowa i dociekliwa, wymaga
uzupe∏nienia, a mo˝e nawet popra-
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wek, ostatnie siedem lat sp´dzi∏
na kolejnych badaniach historii gminy i rozmowach z mieszkaƒcami.
Efektem jest w∏aÊnie drugie wydanie
„Dziejów Niepor´tu”, poprawione
i uzupe∏nione o kalendarium wydarzeƒ z ostatnich dwudziestu lat.
Na spotkanie licznie przybyli mi∏oÊnicy historii i sympatycy autora.
W d∏ugiej kolejce oczekiwali na w∏asnor´czny wpis autora w ksià˝ce,
która szybko rozesz∏a si´ wÊród zainteresowanych. Laudacj´ na czeÊç
Panna B∏awdziewicza wyg∏osi∏ Przewodniczàcy Stowarzyszenia Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy

Niepor´t Wawrzyniec Orliƒski.
Fragmenty ksià˝ki czyta∏a aktorka
Bernadetta Macha∏a-Krzeminska.
Miejsce, w którym mieszka, nie
ma przed W∏odzimierzem B∏awdziewiczem ˝adnych tajemnic. Z pasjà detektywa od lat Êledzi kolejne
historyczne tropy i rozwiàzuje kolejne historyczne zagadki. Dzi´ki temu,
˝e zdobytà wiedzà pragnie si´ z nami podzieliç, równie˝ i my mo˝emy
poznaç fakty z przesz∏oÊci, na co
dzieƒ ukryte g∏´boko w archiwach,
a dzi´ki temu lepiej zrozumieç teraêniejszoÊç.
Ë BW

Ju˝ od poczàtku roku szkolnego
2011/2012 uczniowie klas V i VI
Szko∏y Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach rozpocz´li
potyczki z Mitologià Greków i Rzymian. W paêdzierniku 2011r. przygotowujàc si´ do I etapu Szkolnego
Konkursu Mitologicznego poznali
mity o Syzyfie, Dedalu i Ikarze, Prometeuszu, Demeter i Korze oraz
zwiàzki frazeologiczne zwiàzane
z mitologià. W drugim etapie szkolnego konkursu materia∏ zosta∏ rozszerzony o mit o Heraklesie. Mi∏oÊnicy
Êwiata antycznego przygotowywali
ustnà prezentacj´ czterech mitów.
Zwyci´zcami II etapu szkolnego konkursu zostali uczniowie klasy VI: Pawe∏ Strupiechowski (I miejsce), Micha∏ Frankowski i Krystian Podstawka (II miejsce), Jakub Kielak i Maciej
Zajdel (III miejsce).
13 marca 2012r. zwyci´zcy szkolnego konkursu wzi´li udzia∏ w IV Powiatowym Konkursie Mitologicznym
„W kr´gu mitów i legend”. Szko∏´
mog∏o reprezentowaç tylko dwóch
uczniów. W I etapie konkursu Pawe∏
Strupiechowski i Micha∏ Frankowski
rozwiàzujàc test, rysowali drzewo
genealogiczne bogów greckich. Wykazali wszechstronnà wiedz´ o bogach greckich i znajomoÊç zwiàzków
frazeologicznych. Pawe∏ Strupiechowski zdoby∏ IV miejsce, a Micha∏
Frankowski IX.
Dziesi´cioro laureatów I etapu konkursu 17 kwietnia przystàpi∏o
do II etapu Powiatowego Konkursu
Mitologicznego, który mia∏ charakter
popisu krasomówczego. Uczniowie
opowiadali mit wylosowany z puli za-

proponowanej przez komisj´ konkursowà. Micha∏ recytowa∏ mit o Atalancie i z∏otych jab∏kach, natomiast Pawe∏ wylosowa∏ mit, który niech´tnie
opowiada∏ w czasie przygotowaƒ
do konkursu – znany mit o koniu trojaƒskim. Komisja, oceniajàc wypowiedzi finalistów konkursu, bra∏a
pod uwag´: pi´kny, barwny j´zyk wypowiedzi, odpowiednie tempo, wyrazistoÊç wypowiedzi, wiernoÊç treÊci,
przygotowane rekwizyty, nieprzekroczony czas wypowiedzi (5-7 minut).
Nasi uczniowie wystàpili w pi´knych
chitonach greckich, które uszy∏y mamy. Rekwizyt – grajàcà z∏otà lir´
– wykona∏ nauczyciel przygotowujàcy uczniów do konkursu Krystyna Andruk. Koƒ trojaƒski okaza∏ si´ czarnym koniem i Pawe∏ Strupiechowski
zosta∏ zwyci´zcà IV Powiatowego
Konkursu Mitologicznego. Micha∏
Frankowski zdoby∏ VII miejsce.
Gratulujemy zwyci´zcom!
Ë Krystyna Andruk

3 kwietnia szóstoklasiÊci napisali test sprawdzajàcy ich wiedz´ i umiej´tnoÊci. W całej
Polsce przystàpiło do niego około 367 tysi´cy uczniów z 12 tysi´cy szkół, a wÊród
nich 106 uczniów z gminy Niepor´t.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niepor´cie, pod kierunkiem
nauczycielek: Kamili Szaszkiewicz i Moniki Kamiƒskiej – Thomas
przygotowali monta˝ słowno – muzyczny pt. „To przemijanie ma
sens…” poÊwi´cony pami´ci Jana Pawła II w 7. rocznic´ Jego Êmierci.

Pierwszy powa˝ny sprawdzian

„TO PRZEMIJANIE ma sens…”

W szko∏ach gminnych utworzono 14
komisji egzaminacyjnych, w tym 6
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ka˝dej szkole nad prawid∏owym przebiegiem
sprawdzianu czuwali obserwatorzy
upowa˝nieni przez Okr´gowà Komi-
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sje Egzaminacyjnà w Warszawie.
Sprawdzian dla szóstoklasistów jest
pierwszym, powa˝nym sprawdzianem wiedzy i umiej´tnoÊci uczniów
po zakoƒczeniu pierwszego (klasy I-III) i drugiego (klasy IV-VI) etapu edukacyjnego, czyli po szkole

podstawowej. Ma charakter interdyscyplinarny i form´ testu sprawdzajàcego, w jakim stopniu uczniowie
opanowali wybrane umiej´tnoÊci,
takie jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Sprawdzian dla szóstoklasistów
jest powszechny i obowiàzkowy.
Przystàpienie do niego jest warunkiem ukoƒczenia szko∏y podstawowej, chocia˝ jego wynik nie ma
wp∏ywu na przyj´cie ucznia do rejonowego gimnazjum.
Sukces ucznia na sprawdzianie zale˝y od wielu czynników, które
w uproszczeniu mo˝na podzieliç
na trzy grupy: indywidualne, Êrodowiskowe, pedagogiczne. Aby by∏
mo˝liwy, niezb´dny jest wysi∏ek
i ˝yczliwa wspó∏praca wszystkich
zainteresowanych stron tzn. dziecka, rodziców i nauczycieli. Majàc
nadziej´, ˝e nie zabrak∏o ich w naszych szko∏ach, trzymamy mocno
kciuki za wyniki naszych szóstoklasistów.
Ë H.Galas

7. rocznica Êmierci papie˝a Jana Pawła II

Program z∏o˝ony z przemówieƒ papie˝a, tekstów poetyckich oraz wzruszajàcych pieÊni zosta∏ przedstawiony
dwukrotnie: w Niedziel´ Palmowà
1 kwietnia – w wyjàtkowo uroczystej
oprawie – w KoÊciele p.w. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi
Panny w Niepor´cie oraz 2 kwietnia
w niepor´ckiej szkole.
Rozwa˝ania o sensie ludzkiego ˝ycia, przemijania i Êmierci, o „…mi∏oÊci, która stawia wymagania”, nie

tylko przybli˝y∏y istot´ pontyfikatu
Jana Paw∏a II, ale tak˝e w wyjàtkowy sposób wprowadzi∏y zebranych
w nastrój Wielkiego Tygodnia.
Choç od Êmierci papie˝a min´∏o
ju˝ 7 lat, emocje tamtych dni sà nadal ˝ywe. Wcià˝ jednoczy On wokó∏
siebie wielu ludzi, którzy chcà
wspólnie s∏uchaç Jego nauki, wspominaç Jego s∏owa, modliç si´ i Êpiewaç.
Ë I.Kopka

R E K R E A C J A

Aqua aerobic i nauka pływania
w AQUAPARK FALA
Aquapark Fala zaprasza na zorganizowane zaj´cia aqua
aerobicu i nauk´ pływania. Informacje mo˝na uzyskaç
pod numerem telefonu – (22) 772 00 89.
W okresie od 30 kwietnia do 6 maja Aquapark Fala czynny
jest w codziennie, w stałych godzinach – 8.00 – 22.00.
Do Paƒstwa dyspozycji jest basen sportowy, basen
rekreacyjny, 70-metrowa zje˝d˝alnia, jaccuzi i sauna,
które zapewniajà znakomite warunki do uprawiania sportu
i odnowy biologicznej. Zapraszamy!

Od otwarcia Orlika
w Józefowie minàł ju˝ prawie
rok. Po bardzo wielu
rozegranych meczach, boisko
do gry w piłk´ no˝nà
wymagało renowacji oraz
konserwacji.

Orlik
gotowy
do sezonu
W ostatnià Êrod´ (18.04) zamiast zawodników
na muraw´ boiska wkroczy∏a firma Aries Power Equipment Sp. z o.o., która wykona∏a
wszystkie niezb´dne czynnoÊci jakie wymagane sà przy prawid∏owej renowacji i konserwacji nawierzchni boisk sztucznych.
Prace zosta∏y wykonane przy pomocy zestawu Honda F720, który jest przeznaczony
od obs∏ugi boisk i stadionów z nawierzchnià

syntetycznà i jest ca∏kowicie bezpieczny
w u˝ytkowaniu. Ze wzgl´du na swoje rozmiary i wag´, jest to najcz´Êciej stosowany zestaw
na boiskach typu Orlik 2012.
Pierwszym zabieg jaki zosta∏ wykonany, to
zamiatanie boiska przy pomocy zamiatarki wyposa˝onej w zestaw szczotek, dzi´ki którym
mo˝na efektywnie usunàç wszystkie zanieczyszczenia sta∏em jakie mogà si´ znaleêç

na p∏ycie boiska m.in. liÊcie, ig∏y sosnowe, kamienie. Kolejnym etapem prac by∏o wydobycie i rozbrylenie wype∏nienia granulatowego
oraz wyprostowanie i oczyszczenie w∏ókien
syntetycznych przy pomocy równiarki rotacyjnej, a nast´pnie brony aktywnej. Ma to zapewniç odpowiednià spr´˝ystoÊç nawierzchni jak
równie˝ odpowiednie odprowadzenie wody
z p∏yty boiska.

Koƒcowym etapem by∏o szczotkowanie
twarde nawierzchni za pomocà zespo∏u samopoziomujàcych si´ szczotek, dzi´ki którym zosta∏y zebrane zanieczyszczenia wydobyte podczas bronowania, a granulat zosta∏ równomiernie rozprowadzony. Dzi´ki tym wszystkim
zabiegom poprawione zosta∏o bezpieczeƒstwo
i komfort u˝ytkowania Orlika. Boisko jest
przygotowane do sezonu! Ë R. Âwiàtkowski
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DEMOKRACJA w szkole
– czy jest potrzebna?
3 kwietnia w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym odbyła si´ debata
pt. ,,My uczniowie – Êwiadomi demokracji”, którà przygotowały uczennice
z klasy 2a Ilona Pietraszewska i Aleksandra Bła˝ejczyk, starajàce si´
o mandaty poselskie na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzie˝y w Warszawie.
u˝ tradycjà sta∏o si´, ˝e uczennice naszego gimnazjum starajà si´
o uczestnictwo w obradach Sejmu Dzieci i M∏odzie˝y.
Do dyskusji zaprosi∏yÊmy samorzàdowców z naszej gminy m.in.
Wójta Gminy Niepor´t S∏awomira
Macieja Mazura, Przewodniczàcego
Rady Gminy Niepor´t Eugeniusza
Woêniakowskiego, radnych gminy
i powiatu. Na spotkanie przybyli

J

równie˝ dyrektorzy szkó∏, opiekunowie samorzàdów uczniowskich
z uczniami.
Na poczàtku spotkania zosta∏ odczytany regulamin dyskusji. Nast´pnie zosta∏a wyÊwietlona prezentacja
multimedialna. Jako pierwsi zabrali
g∏os przedstawiciele samorzàdu
uczniowskiego naszego gimnazjum.
Nast´pnie zabra∏ g∏os Wójt Gminy
Niepor´t i Przewodniczàcy Rady

Gminy. Po cz´Êci wst´pnej rozpocz´∏a si´ prawdziwa, o˝ywiona dyskusja. Ka˝dy chcia∏ wyraziç swojà opini´ na temat demokracji i pracy
samorzàdu uczniowskiego w gimnazjum. Na koniec debaty zosta∏o przeprowadzone g∏osowanie „Czy demokracja w szkole jest potrzebna?”.
Uczestnicy po burzliwych obradach
jednog∏oÊne opowiedzieli si´ za demokracjà w szkole. Spotkanie po-

SIATKARZE UKS D´biny uczestnikami V Mi´dzynarodowego
Warszawskiego Turnieju Siatkówki
Przez trzy dni osiem zespołów kadetów rywalizowało w hali Gimnazjum nr 164 na Białoł´ce
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Warszawa – Białoł´ka w ramach V Mi´dzynarodowego
Warszawskiego Turniej Siatkówki.

4. Tauras Wilno (Litwa)
5. Wrzos Mi´dzyborów
6. D´bina Niepor´t
7. UMKS MOS Wola II
8. Hearbin VA (Chiny)
Reprezentacja UKS D´biny: Micha∏ Mielnik, Kamil Marzec, Krzysz-

szko∏y i oddali si´ degustacji domowych wypieków uczniów klasy 2a.
Relacja z debaty zawierajàca galeri´
zdj´ç i film dost´pna jest na stronie www
szko∏y pod adresem: www.gim.nieporet.pl.
Ë A. Gàsowska Jastrz´bska

Antek Zalewski, uczeƒ klasy piàtej Szkoły Podstawowej w Niepor´cie,
zawodnik Legionowskiego Towarzystwa Sportowego, stanàł
na najwy˝szym podium w Mi´dzynarodowych Mistrzostwach
o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

ZŁOTO
dla Antka
Zalewskiego

tof Sworst, Adrian Piórkowski, Wiktor Grochowski, ¸ukasz Szlubowski,
Aleksander Rydzicki, Marcin Adamowski, Wojciech Wróbel, Micha∏
Kowalczyk, Adam D´bowski.
Trenerem reprezentacji jest Dariusz PieÊniak.
Ë D.PieÊniak

Antek pokona∏ kilkuset zawodników
z 39 klubów z Mazowsza, pó∏nocno-wschodniej Polski i Litwy. Wygra∏
wszystkie swoje cztery pojedynki
przed czasem po efektownych rzutach i zdoby∏ z∏oty medal w kategorii do 55 kg! To kolejne zwyci´stwo
Antka, który w zawodach rozgrywanych od poczàtku 2012 roku odnosi
same sukcesy. 12 lutego wystartowa∏
w Mi´dzynarodowym Turnieju Judo
w ¸azach – Grand Prix Mazowsza,
gdzie spoÊród zawodników reprezentujàcych powiat legionowski zaprezentowa∏ si´ najlepiej, zajmujàc
w kategorii do 55 kg bràzowy medal.
17 marca w Mistrzostwach Warszawy Dzieci im. Jana Âlawskiego
w kategorii do 55kg uplasowa∏ si´
na 3 pozycji, wygrywajàc w efektowny sposób trzy pojedynki, pokonujàc przeciwników przez Ippon

(upadek na plecy). Z∏oto zdobyte
w ostatnich zawodach Êwiadczy
o rosnàcej formie naszego zawodnika, którego trenerem jest Jacek Kuêmiƒski.
Antek skrupulatnie gromadzi
punkty do mazowieckiego rankingu
najlepszych judoków. Jego celem
jest zaj´cie miejsca w pierwszej
piàtce Mazowsza, czego mu serdecznie ˝yczymy!
Ë I Kopka

przeznaczonych dla dru˝yn z rocznika 2003 i m∏odszych, to jest: Adidas
Football Challenge 2012 oraz
w Ogólnopolskim Turnieju Pi∏ki No˝nej „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostwach Polski w kategorii U10.

Treningi UKS Pogoƒ Józefów
w sezonie wiosenno-letnim odbywajà si´ w ka˝dy wtorek i czwartek
w godzinach 17.30-19.00 na boisku
„Orlik” przy Szkole Podstawowej
w Józefowie. Treningi sà prowadzone przez naszych trenerów: Macieja

Smolarczyka, Tomasza Wasia oraz
Norberta Sawickiego.
Na treningi zapraszamy wszystkich
ch∏opców z naszej okolicy urodzonych w 2003 roku i m∏odszych. Kontakt: pogon.jozefow@gmail.com tel.
+48 513 105 420. Ë N.Mazurek

Siatkarze UKS D´biny z reprezentacjà Hearbin VA (Chiny)

W turnieju wzi´∏o udzia∏ 8 zespo∏ów,
w tym z Litwy i Chin. Zwyci´zcami
zostali siatkarze Czarnych Radom.
Ostateczna klasyfikacja dru˝yn:
1. Czarni Radom
2. UMKS MOS Wola Warszawa I
3. KS Metro Warszawa

twierdzi∏o, ˝e samorzàdowi uczniowskiemu potrzebne sà zmiany i wa˝ne jest, by g∏oÊno o nich mówiç.
Po krótkim podsumowaniu przez
Panià Dyrektor Barbar´ Skrzypkiewicz goÊcie wpisali si´ do kroniki

„Orlik” w Józefowie jest ju˝ otwarty po zimie, dlatego zawodnicy UKS
Pogoƒ Józefów koƒczà zaj´cia na hali i rozpoczynajà treningi
na Êwie˝ym powietrzu. Nadszedł te˝ idealny moment
na podsumowanie sezonu halowego oraz przedstawienie planów
na sezon wiosenno-letni.

UKS POGO¡ Józefów –
podsumowanie sezonu halowego
Treningi UKS Pogoƒ Józefów w sezonie jesienno-zimowym by∏y prowadzone g∏ównie pod kàtem opanowania i doskonalenia techniki pi∏karskiej
naszych
zawodników,
a pod koniec sezonu halowego w ramach przygotowania do wyst´pu
w turniejach nasze treningi zosta∏y
rozszerzone o elementy taktyki oraz
korzystaliÊmy z pomocy psychologa
sportowego.
W sezonie zimowym nasza dru˝yna bra∏a udzia∏ w trzech turniejach
halowych dla rocznika 2003:
– w turnieju Milan Cup rozgrywanym w dniu 19 lutego br. w Nowej
Wsi k/Piaseczna nasza dru˝yna zaj´∏a 9 miejsce na 12 startujàcych

6

dru˝yn. W meczach grupowych
odnieÊliÊmy 3 pora˝ki, mi´dzy innymi z obydwoma finalistami turnieju oraz 2 remisy;
– w turnieju organizowanym przez
Akademi´ Pi∏karskà OSiR ˚yrardów w dniu 4 marca br. nasz klub
wystawi∏ 2 dru˝yny, które w gronie 8 startujàcych dru˝yn zaj´∏y
odpowiednio 2 oraz 6 miejsce;
– w turnieju Korana Cup rozgrywanym w dniu 17 marca br. w Bia∏o∏´ckim OÊrodku Sportu nasza
dru˝yna zaj´∏a 4 miejsce w gronie 12 startujàcych dru˝yn.
W sezonie wiosenno-letnim obok
meczów towarzyskich zamierzamy
wystartowaç w dwóch turniejach
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Âladami starych fotografii

Jan Kumosz 1911–1991
wspomnienie cz. II
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
kontynujemy rozpocz´tà w 5 numerze WieÊci Niepor´ckich w´drówk´ Êladami
wspomnieƒ w odległe rejony gór Êrodkowej BoÊni na Bałkanach.
Pobyt w Niepor´cie
W 1935 roku Jan Kumosz przyjecha∏ do Polski jako m∏ody nauczyciel, na praktyk´ w roku szkolnym 1935/1936 do Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie kierowanej
przez Bronis∏awa Tokaja. By∏ to
kurs dokszta∏cajàcy z j´zyka polskiego. Du˝o informacji o Janie Kumoszu uzyska∏em od mieszkanki
Niepor´tu Pani Barbary Kawki z domu Werelich, za co serdecznie dzi´kuj´. W czasie pobytu w Niepor´cie
Jan Kumosz zapozna∏ Janin´ Werelich, a ˝e jak to mówi∏a mi Pani Barbara, by∏ facetem przystojnym, znajomoÊç przerodzi∏a si´ w coÊ wi´cej
i w efekcie w 1936 roku oboje wyjechali do Jugos∏awii. Na pamiàtk´
pobytu w Niepor´cie Jan Kumosz
otrzyma∏ od Bronis∏awa Tokaja album z fotografiami, przedstawiajàcymi ˝ycie Êrodowiska pedagogicznego i szkolnego w 1935 i 1936 roku. Jedno z prezentowanych obok
zdj´ç ma osobistà dedykacj´ kierownika szko∏y: „Dla Kolegi Kumoszy Jana na pamiàtk´ pobytu w Niepor´cie w Polsce w 1935/1936 roku Ma∏˝onkowie Tokajowie
24 VI 1936 r.” Obok te˝ zamieszczam zdj´cie grona pedagogicznego
niepor´ckiej szko∏y, z siedzàcym
drugim od lewej Janem Kumoszem.
Narastajàce zagro˝enie
Z ostatniego pobytu w Polsce Kumosz przywozi wi´c do BoÊni swojà ˝on´ Janin´. Jak pisa∏em w pierwszej cz´Êci wspomnieƒ, Kumosz
dzi´ki pomocy Polskiego Konsula
Honorowego Artura Burdy ukoƒczy∏ Seminarium Nauczycielskie
w Zagrzebiu i po odbyciu kursu
w niepor´ckiej szkole, kontynuowa∏ prac´ oÊwiatowà w Êrodowiskach polonijnych na terenie BoÊni.
Po powrocie do Jugos∏awii zostaje
nauczycielem we wsi Stary Martinec, nast´pnie przeniesiony jest
do Nowego Martinca – du˝ego
oÊrodka polskiej spo∏ecznoÊci. Póêniej naucza te˝ w innych wsiach. Jan
Kumosz, a tak˝e Helena Papla np.
we wsi Rakowac nie mieli pozwolenia na prowadzenie nauki w j´zyku polskim w godzinach s∏u˝bowych, dlatego te˝ prowadzili szerokà dzia∏alnoÊç oÊwiatowà poza
normalnymi godzinami pracy, nierzadko organizujàc nauk´ w prywatnych mieszkaniach polskiej ludnoÊci.* Pani Janina Kumosz przyjecha∏a na d∏u˝szy pobyt do Polski
w 1939 roku. Jej mà˝ zaniepokojony sytuacjà politycznà w Europie,
a szczególnie narastajàcym zagro˝eniem agresjà hitlerowskà na Polskà,
nalega na jak najszybszy powrót ˝ony do Jugos∏awii. Aby przyspieszyç

jej przyjazd w liÊcie do ˝ony pisze,
˝e jest bardzo chory i to w efekcie
decyduje o powrocie Pani Janiny
do Jugos∏awii, tu˝ przed wybuchem
wojny. W Jugos∏awii sytuacja polityczna te˝ nie jest spokojna. Zawierucha wojenna ogarnia ca∏à Europ´,
w tym tak˝e wielonarodowoÊciowe
Ba∏kany.
Wojna na Ba∏kanach
Najazd Niemiec hitlerowskich na Jugos∏awi´ zasta∏ Kumoszów w ma∏ej
polskiej szkó∏ce w Nowym Martincu. Ju˝ w pierwszych dniach dzia∏aƒ
wojennych podporucznik Kumosz
zak∏ada mundur i rusza z wojskiem
na Zachód kraju. Wojna trwa∏a jednak krótko i zakoƒczy∏a si´ dla niego zaledwie trzydzieÊci kilometrów
od miejsca zamieszkania w górach
Kozary. Ale okaza∏o si´, ˝e kapitulacja Jugos∏awii dla Jana Kumosza
jako Polaka nie oznacza∏a koƒca
wojny z Niemcami. W 1941 roku
BoÊnia Êrodkowa zosta∏a w∏àczona
do utworzonego przez Niemców,
W∏ochów i W´grów tzw. Niezale˝nego Paƒstwa Chorwackiego rzàdzonego przez profaszystowski rzàd
Ante Pavelicia przywódc´ chorwackich ustaszy. Jan Kumosz zna∏ t´ organizacj´ jeszcze z czasu pobytu
w Zagrzebiu. W maju 1941 roku
otrzyma∏ wezwanie do wojskowej
komendy rejonowej w Banja Luce.
Stawi∏ si´ na wezwanie i tam m∏ody
podoficer chorwackiego wojska zapyta∏ go o obywatelstwo, pochodzenie, wyznanie religijne. Kumosz odpowiedzia∏, ˝e jest obywatelem jugos∏owiaƒskim,
pochodzenia
polskiego i wyznania rzymskokatolickiego. Czyli jak podchwycili
chorwaccy oficerowie wyznania takiego jak Chorwaci i nie ma przeszkód aby otrzyma∏ obywatelstwo
chorwackie i wstàpi∏ do chorwackiego wojska. Ale Kumosz szybko zreflektowa∏ si´ o co im chodzi i odpar∏,
˝e Ante Paveliç wyda∏ zarzàdzenie,
zezwalajàce na przyjmowanie
do wojska wy∏àcznie Chorwatów
i muzu∏manów, a on jest Polakiem
i odmówi∏ wstàpienia do chorwackiej armii.** W Êrodkowej BoÊni
obok ruchu ustaszów rozwija∏ si´ te˝
silny serbski ruch czetnicki kierowany przez Dra˝´ Michajlovicia i oba
ugrupowania wzajemnie si´ zwalcza∏y. Wielu Polaków za udzielanie
jugos∏owiaƒskim partyzantom pomocy by∏o przeÊladowanych i niszczonych przez czetników, niejednokrotnie wydawanych w r´ce Niemców. Czetnicy przeÊladowali
Polaków i uto˝samiali polskà ludnoÊç z katolickimi Chorwatami, nazywajàc ich „szokcami”, natomiast
ustasze rekrutujàcy si´ z Chorwatów

tak˝e uwa˝ali ludnoÊç polskà
za wrogów, gdy˝ ci wyst´powali
przeciwko Niemcom. W osiedlach
polskich zacz´∏a narastaç fala zabójstw, po˝arów i rabunków.* Pani
Barbara Kawka wspomina∏a, ˝e jej
wujek Jan Kumosz mawia∏:”Wy tu
w Polsce baliÊcie si´ w czasie okupacji Niemca, a my w BoÊni baliÊmy
si´ wszystkich: Niemców i naszych
sàsiadów Serbów i Chorwatów”.
Wspomina∏, ˝e przez pewien czas
ukrywa∏ si´ w skrytce pomi´dzy
Êcianami domu, a przez ma∏y otwór
˝ona Janina podawa∏a mu jedzenie
i picie. Zagro˝eni Polacy przedostawali si´ na drugà stron´ rzeki Vrbas,
a niektórzy uciekali do Chorwacji
przez rzek´ Saw´, wielu wst´puje
do oddzia∏ów partyzanckich.
Powstanie polskiego batalionu
Wiosnà 1944 roku w Nowym Martincu coraz cz´Êciej mówi si´ o sformowaniu polskiego batalionu, z Polaków walczàcych w innych oddzia∏ach partyzanckich Józefa Broz
-Tito. W dniu 25 marca 1944 roku
przywódcy polscy zwo∏ali w Prnjavorze zjazd, a na wniosek Jana Kumosza jednomyÊlnie uchwalono
utworzenie polskiej jednostki partyzanckiej. W Nowym Martincu nasilajà si´ czetnickie akcje odwetowe
na polskich rodzinach, których
cz∏onkowie sà partyzantami. Za to
w∏aÊnie zgin´li siostra Jana Kumosza Justyna i jej mà˝ Józef Foit.**
W dniu 7 maja 1944 roku po zaprzysi´˝eniu przesz∏o 100 Polaków
w Nowym Martincu utworzono batalion polski, w ramach 14 ÊrodkowoboÊniackiej brygady szturmowej,
a kapitan Jan Kumosz zosta∏ mianowany oficerem operacyjnym tej brygady. Z poczàtkiem wrzeÊnia 1944
roku kapitan Kumosz zostaje dowódcà polskiego batalionu, który
stale walczy z Niemcami, ustaszami
i czetnikami m.in. w rejonie stolicy
BoÊni-Banja Luce. 16 wrzeÊnia 1944 r. kapitan Kumosz oznajmia swoim partyzantom o po∏àczeniu Wojska Narodowowyzwoleƒczego Jugos∏awii z Armià Czerwonà
na lewym brzegu Dunaju.** Walki
partyzanckie trwa∏y w Jugos∏awii
do po∏owy maja 1945 roku. Pierwszego lipca 1945 roku w Prnjavorze
odby∏ si´ kolejny zjazd Polaków
osiad∏ych w BoÊni Êrodkowej,
na którym wyrazili oni ch´ç powrotu do Polski.
Boles∏awiec i kominy
Wobec przychylnego stanowiska
w∏adz jugos∏owiaƒskich, pi´ciu delegatów zjazdu: Jan Kumosz, Jan
Dràg, Ignacy Kunecki, Stanis∏aw
Padewski i Adam Rozmus uda∏o si´

Rodzina Tokajów Niepor´t 1936 rok(fot. arch. rodziny Kawków) – od prawej
strony –Bronis∏aw, ˝ona Bronis∏awa z córkà Alicjà, siostra Bronis∏awy Marianna
oraz wójt Gminy Niepor´t

Pierwszy z prawej dowódca Polskiego
Batalionu kapitan Jan Kumosz z ˝onà
(fot. arch. rodziny Kawków)

Jan i Janina Kumoszowie Boguszów
1972 rok(fot. arch. rodziny Kawków)

Grono nauczycielskie
przed szko∏à, stojà
od lewej W. Kazubski,
H. Koszykowski, siedzà
od lewej – M. Kazubska,
Jan Kumosz, Bronis∏awa
i Bronis∏aw Tokajowie,
rok szk. 1935/36.

do Warszawy, aby za∏atwiç formalnoÊci
zwiàzane z osadnictwem. Delegacja zosta∏a przyj´ta przez
prezydenta Boles∏awa Bieruta, który zaproponowa∏ wspólny wybór
miejsca do zamieszkania. Delegaci
wskazali na Dolny Âlàsk bo tam najcieplej, a potem konkretnie Boles∏awiec i okolice, bo teren podobny
do boÊniackiego i kominów du˝o
widaç, których nie ma w BoÊni.
W kwietniu 1946 roku wyruszy∏
pierwszy transport osadników z BoÊni, a wiosnà 1947 roku przyjecha∏
ostatni, dwudziesty ósmy pociàg
z Polakami powracajàcymi do Ojczyzny. Do Polski powróci∏ te˝ brat
Jana Kumosza Franciszek z rodzinà,
a druga siostra po wydaniu si´
za Czecha wyjecha∏a do Czechos∏owacji. ¸àcznie powróci∏o do kraju
osiemnaÊcie tysi´cy Polaków boÊniackich, z drugiego i trzeciego pokolenia polskich osadników. Przywieêli ca∏y swój majàtek,
w tym 2600 koni oraz 6000 krów
i owiec.** Jan Kumosz ciàgle udziela si´ jako spo∏ecznik. Zosta∏ wybrany starostà boles∏awieckim, organizujàc od poczàtku wspólnot´ polskich osadników. ˚ona Janina dzia∏a
w ruchu spó∏dzielczym. Po zmianie
nastawienia politycznego w∏adz polskich do by∏ych partyzantów Jozefa Broz – Tity, usuni´to go ze sta-

nowiska i przez kilka lat represjonowano za wczeÊniejszà dzia∏alnoÊç
na terenie Jugos∏awii. By∏ pos∏em
na Sejm II Kadencji w latach 19571961. Cz´sto bywa∏ w Niepor´cie,
gdzie utrzymywa∏ kontakt z nauczycielami szko∏y w Niepor´cie. Jeszcze dziÊ jest pami´tany przez starszych mieszkaƒców Niepor´tu. Razem z ˝onà zosta∏ pochowany przez
rodzin´ na cmentarzu parafialnym
w Niepor´cie. Poprzez postaç Jana
Kumosza, opisa∏em Czytelnikom
losy polskich osadników w BoÊni,
którzy zatoczywszy historyczne ko∏o w´drówki powrócili do ojczystego kraju. Byli to ludzie twardzi, doÊwiadczeni przez ˝ycie, którzy nigdy nie utracili swojej polskoÊci,
t´skniàc pewnie czasami za wzgórzami nad Vrbasem.
Ë Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t
* „G∏os Boles∏awca” Z dziejów jugos∏owiaƒskiej Polonii cz. III. Wyd. czerwiec 1996 – Internet.
** Karol Szelàg „Batalion Âmia∏ych” Wyd.
MON Warszawa 1981 rok
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