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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 czerwcu 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 05 czerwca 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 12 czerwca 2012 r. – A. Radlak, E. Staniszewska;
• 19 czerwca 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 26 czerwca 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w czerwcu 2012 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 14 i 28 czerwca 2012 r. od godz. 16.00.

31 maja odbyła si´ sesja Rady Gminy Niepor´t,
podczas której radni zatwierdzili Sprawozdanie
finansowe Gminy Niepor´t za 2011 rok
wraz ze Sprawozdaniem z wykonania bud˝etu
za 2011 rok oraz udzielili wójtowi absolutorium.

zaproszenie
BAJKOWY POCIÑG W GOK

Dyrektor, Rodzice, Nauczyciele Szko∏y Podstawowej w Józefowie im. Wandy Chotomskiej serdecznie zapraszajà
na przedstawienie pt. „Bajkowy pociàg”.
Aktorzy wyst´pujàcy w przedstawieniu sà niezwykli –
16 mam, 4 tatusiów, 4 nauczycielki i dyrektor szko∏y
grajà, Êpiewajà i taƒczà w otoczeniu fantastycznej scenografii, wywo∏ujàc to, co bezcenne – radoÊç i uÊmiech
na twarzach dzieci.
17 czerwca o godzinie 16.00 w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie bajkowy pociàg zabiera na przeja˝d˝k´ po krainach bajek, w których dosz∏o do sporego zamieszania, ich bohaterowie spotykajà si´ w nieoczekiwanych miejscach, a wokó∏ krà˝à kibice EURO 2012.
To barwna i weso∏a podró˝, w której warto wziàç udzia∏.
Zapraszamy!

ABSOLUTORIUM
dla Wójta Gminy
Z informacjami finansowymi za 2011 rok
zapozna∏a radnych Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza. Plan dochodów Gminy ustalony zosta∏ styczniowà uchwa∏à bud˝etowà
w kwocie ponad 44 mln z∏, wydatki natomiast zaplanowano w wysokoÊci ponad
51 mln z∏. W ciàgu roku plan dochodów
zwi´kszony zosta∏ o 2,3 mln z∏, a wydatki
zwi´kszone zosta∏y o 2,5 mln z∏. Plan dochodów zwi´kszy∏y m.in. wy˝sze ni˝ planowano dochody ze sprzeda˝y nieruchomoÊci i dzier˝aw – ponad 731 tys. z∏, wy˝sza
cz´Êç oÊwiatowa subwencji ogólnej – ponad
301 tys. z∏, dotacje z bud˝etu paƒstwa – ponad 518 tys. z∏. Na koniec roku Gmina uzyska∏a dochód w wysokoÊci przesz∏o

47 mln z∏, natomiast wydatki poch∏on´∏y
ponad 51 mln z∏. Dochody zrealizowane zosta∏y w wysokoÊci 100,91%, wydatki
w 95,70%. Deficyt Gminy wyniós∏ nieco
ponad 4 mln z∏.
G∏ównym êród∏em finansowania bud˝etu
gminy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (34%), który wyniós∏ prawie
16 mln z∏ oraz podatki lokalne (21%)
– ok. 10 mln z∏. Subwencja z bud˝etu paƒstwa to kwota 8, 6 mln z∏. Ârodki jakie Gmina uzyska∏a z UE wynios∏y 2,9 mln z∏, na budow´ sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej
w ulicy Jana Kazimierza w Niepor´cie
i modernizacj´ budynku komunalnego w Zegrzu Po∏udniowym. Pozyskane Êrodki ze-

o komentarz poprosiliÊmy Macieja Mazura, Wójta Gminy Niepor´t
Jak ocenia Pan ubieg∏y rok?
Czy by∏ dobry dla Gminy?
Uda∏o nam si´ utrzymaç wysoki wskaênik
inwestycyjny w Gminie, mimo dosyç trudnej sytuacji gospodarczej. W 2011 roku
pozyskaliÊmy Êrodki unijne w wysokoÊci
blisko 3 mln z∏otych. ZrealizowaliÊmy du˝e, wa˝ne dla mieszkaƒców inwestycje kubaturowe, jak budowa nowej szko∏y z salà sportowà w Izabelinie, modernizacja
budynku komunalnego w Zegrzu Po∏udniowym, kontynuowaliÊmy budow´ aquaparku w Stanis∏awowie Pierwszym.
Na osiedlu D´bina wykonana zosta∏a
sieç kanalizacyjna. Równie˝ w ubieg∏ym
roku rozpocz´∏a si´ budowa sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej w ulicy Jana
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Kazimierza w Niepor´cie, jedna z najwa˝niejszych inwestycji ostatnich lat. ZakoƒczyliÊmy realizacj´ kompleksu boisk „Orlik” przy szkole w Józefowie. Wykonane
zosta∏y nawierzchnie ulic Bagiennej, Topolowej i Cyprysowej. Powiat zmodernizowa∏ most na rzece Czarnej w Stanis∏awowie Pierwszym, a Warszawa nawierzchni´ ulicy Jana Kazimierza.
Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e jest to efekt wysi∏ku wszystkich pracowników Urz´du
Gminy, a tak˝e udanej wspó∏pracy z radnymi i so∏tysami. Gdy do wymienionych
zrealizowanych inwestycji dodamy jeszcze
sukcesy naszych uczniów, udane imprezy
kulturalne i sportowe, to z mog´ stwierdziç, ˝e ubieg∏y rok by∏ udany dla Gminy
Niepor´t i jej mieszkaƒców.

MATCZYNA
niedziela

www.nieporet.pl
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

wn´trzne to kwota 1,36 mln z∏, w tym na budow´ p∏ywalni sportowej – 1mln z∏, na budow´ sali gimnastycznej przy szkole w Izabelinie – 200 tys. z∏; na plac zabaw
przy szkole – 111 tys. z∏; pozosta∏e Êrodki
wykorzystane zosta∏y do usuwania wyrobów
zawierajàcych azbest.
Najwa˝niejsze dla mieszkaƒców wydatki
majàtkowe, w tym inwestycyjne zwiàzane
z rozwojem gminy wynios∏y prawie 15,5 mln
z∏, co stanowi 30,04% wydatków ogó∏em.
Radni zostali zapoznani nast´pnie z opinià
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed∏o˝onym przez Wójta Gminy Niepor´t sprawozdaniu z wykonania bud˝etu za 2011 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa nie wnios∏a
˝adnych uwag do przedstawionych materia∏ów i pozytywnie je zaopiniowa∏a. Po krótkiej dyskusji radni jednog∏oÊnie podj´li
uchwa∏´ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Niepor´t wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud˝etu Gminy Niepor´t za 2011 rok. Po odczytaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej, obejmujàcego
pozytywnà opini´ Komisji o wykonaniu bud˝etu Gminy Niepor´t za 2011 rok oraz
wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Niepor´t absolutorium z tytu∏u wykonania bud˝etu za 2011 rok, przedstawiona zosta∏a
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niepor´t w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niepor´t za 2011 rok.
Po krótkiej dyskusji odby∏o si´ g∏osowanie
– 12 radnych by∏o „za” udzieleniem wójtowi absolutorium, jeden radny, Andrzej Olechowski, wstrzyma∏ si´ od g∏osu.
Ë Beata Wilk

FOTORELACJA z festynu
z U-Rodziny Sołtysa
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STARANIA o nowy
samochód dla OSP
Gmina Niepor´t stara si´ o pozyskanie
Êrodków finansowych na zakup nowego
wozu ratowniczo-gaÊniczego dla
jednostki w Kàtach W´gierskich
Dofinansowanie przyznawane jest z ró˝nych
êróde∏. Dzi´ki staraniom Wójta Macieja Mazura wnioski skierowane do G∏ównego Komendanta PSP na 100 tys. z∏ oraz do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
równie˝ na 100 tys. z∏ zosta∏y pozytywnie rozpatrzone. 90 tys. z∏ do∏o˝y∏ Urzàd Marsza∏kowski. Kolejne 150 tys. z∏ staramy si´ pozyskaç
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Niepor´t
zabezpieczy∏a 150 tys. z∏ Êrodków w∏asnych.
JeÊli WFOÂiGW pozytywnie rozpatrzy wniosek nowy samochód wart 600 tys. z∏ stanie
w rozbudowanym gara˝u jednostki w Kàtach
W´gierskich. Warto przypomnieç, ˝e jednostka ta od 2006 roku funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego i obs∏uguje rocznie najwi´cej zdarzeƒ – ponad 130.
Pod tym wzgl´dem plasuje si´ te˝ w czo∏ówce powiatu. Sprz´t, który obecnie wykorzystuje, generuje zbyt du˝e koszty utrzymania,
zwiàzane m.in. z naprawami. – Nigdy dotàd
gmina nie kupowa∏a nowego samochodu ratowniczo-gaÊniczego – mówi Komendant
Gminny OSP Jaros∏aw Pisarek. – Powodem
by∏y oczywiÊcie wysokie koszty. Teraz, dzi´ki pomocy udzielonej stra˝y przez wójta Mazura, jest szansa na otrzymanie tak du˝ego dofinansowania, ˝e nowy samochód b´dzie w zasi´gu naszych mo˝liwoÊci.
Ë BW

SUKCES
zawodniczek
UKS D´bina

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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GMINNE INWESTYCJE
I w Józefowie wykonywana jest nawierzchnia z kostki betonowej ulicy LeÊnej. Jest to drugi etap prac,
w którym powstanie ok. 400 mb
nowej nawierzchni wraz z wjazdami do posesji. Wykonawcà jest
firma BIS WOD-KAN z Raszyna.
Koszt inwestycji wynosi 214 tys. z∏,
termin wykonania zaplanowany
jest na 30 czerwca;
I na ulicy Piaskowej w Zegrzu Po∏udniowym wykonywana jest nawierzchnia z kostki betonowej
wraz z wjazdami do posesji ciàgu
pieszo-jezdnego, na odcinku
112 mb. Wykonawcà jest firma
Partner z Chotomowa. Koszt prac
wyniesie 67 tys. z∏, termin wykonania przypada 30 czerwca;
I nawierzchnia z kruszywa betonowego k∏adziona jest na ulicach
Nowolipie w Niepor´cie i Zacisznej w Woli Aleksandra oraz
w drodze wewn´trznej w Bia∏obrzegach – razem na odcinku
ok. 1,5 km. Wykonawcà prac jest
firma CEMBUD z Józefowa. Ich
wykonanie potrwa do 30 czerwca,
∏àczny koszt to 157,5 tys. z∏. Po-

68 ROCZNICA zwyci´skiej bitwy
2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino

OÊwietlenie ciàgu pieszo-jezdnego
wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒskiej
w Niepor´cie

krycie kruszywem poprzedza profilowanie i korytowanie drogi;
I rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
i rozpocz´to modernizacj´ dachu
Gminnego Przedszkola w Bia∏obrzegach. Istniejàce pokrycie zostanie zastàpione nowà blachodachówkà. Zaplanowane zosta∏o
równie˝ malowanie elewacji ca∏ego budynku. Koszt prac to
97,5 tys. z∏. Wykonawcà jest firma
Zak∏ad Us∏ug, Produkcji i Handlu
z Makowa Mazowieckiego. Termin realizacji – 17 sierpnia;

I rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na budow´ oÊwietlenia ulicy LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej. Zamontowanych zostanie 13 sztuk
opraw oÊwietleniowych. Prace
w terminie do 25 lipca wykona
Przedsi´biorstwo Instalacji Elektrycznych sp.j. z ¸om˝y. Koszt inwestycji wyniesie 36,1 tys. z∏.
I zakoƒczona zosta∏a instalacja
oÊwietlenie ciàgu pieszo-jezdnego
wzd∏u˝ ulicy Zegrzyƒskiej w Niepor´cie. Zamontowano 31 lamp
za kwot´ 79,7 tys. z∏.

Budowa sieci wodociàgowej
W Józefowie powstajà nowe odcinki gminnej sieci wodociàgowej.
Sieç k∏adziona jest w ulicy Piastowskiej oraz w drogach 46/15,
46/20, 46/29, odchodzàcych od ulicy
Objazdowej.

W ulicy Piastowskiej powstanie 240 metrów sieci, za kwot´ 60
tys. z∏otych. Wykonawcà jest firma
Instal-Bud z Somianki.
W drogach od Objazdowej powstanie 260 metrów infrastruktury,

18 maja 1944 roku w samo południe na ruinach klasztoru Monte
Cassino polski ˝ołnierz, plutonowy Emil Czech, odegrał hejnał
mariacki, ogłaszajàc zwyci´stwo polskich ˝ołnierzy.

za kwot´ 42 tys. z∏otych. Tu wykonawcà jest firma Mianowski.
Termin wykonania prac ustalono
na 28 wrzeÊnia. Nowi odbiorcy
otrzymajà wod´ ze Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie.

Z inicjatywy cz∏onków Stowarzyszenia Mi∏oÊników Historii Regionu
Gminy Niepor´t w 68 rocznic´ bitwy
pod Monte Cassino, pod D´bem
WolnoÊci w Niepor´cie z∏o˝one zosta∏y bia∏o-czerwone ró˝e, oddzielnie ka˝demu z 6 uczestników Bitwy,
mieszkaƒcom Gminy. T´ tradycj´
rozpocz´to w oparciu o wykaz
uczestników „Indeks Represjonowanych” opracowany przez „OÊrodek Karta”. W indeksie tym widnieje szeÊç nazwisk ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego uczestniczàcych w tej
bitwie: sier˝. Marcin Szyperek s.

Stanis∏awa, Franciszek Jankowski
s. Andrzeja, Feliks Kawka s. Chryzostoma, Franciszek Olechowski
s. Jana, Jan Szaturski s. Feliksa, Stanis∏aw Woêniakowski s. Franciszka.
O pi´ciu uczestnikach brakuje nam
bli˝szych danych. Cz∏onkowie Stowarzyszenia zwracajà si´ z proÊbà
o udost´pnienie wszelkich informacji, aby w nast´pnà Rocznic´ mo˝na by∏o przekazaç szczegó∏y udzia∏u
w bitwie mieszkaƒców gminy
Niepor´t i ich dalszych losów.
Ë W. B∏awdziewicz

OGŁOSZENIE Gminnego Zakładu
Komunalnego w Niepor´cie
Na podstawie Art. 24. ust. 7. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
(Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze
zm.), w zwiàzku z Uchwa∏à Nr
XXVI/51/2012 Rady Gminy Niepor´t z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbioro-

we zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków, Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie og∏asza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków. Taryfy
obowiàzujà w sieciach eksploatowanych przez Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie.

TARYFY OPŁAT ZA DOSTARCZONÑ WOD¢ I ODBIÓR ÂCIEKÓW
obowiàzujàce od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
Rodzaj

MATCZYNA
niedziela

Mali artyÊci ze Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie i Niepor´cie przedstawili program artystyczny. Zespó∏ „M∏odzie˝ 50 +” przygotowa∏ na t´ okazj´ specjalny repertuar. By∏y chwile

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
tel. (22) 767 04 00
Redaktor naczelny: Beata Wilk
Druk: Druk: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie
ISSN 1897-1911

2

wzruszenia, burza braw i ró˝e dla
wszystkich mam. Du˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ wyst´py zespo∏u
muzycznego z osiedla G∏ogi – Stanis∏awa Styka i jego rodziny.
Program rekreacyjno-sportowy festynu „Matczyna niedziela”, na starcie do konkurencji biegowych we
wszystkich kategoriach wiekowych
zgromadzi∏ 96 osób. Uczestnicy biegu otrzymali pamiàtkowe medale,
a zwyci´zcy w poszczególnych kategoriach pamiàtkowe puchary. W turnieju tenisa sto∏owego uczestniczy∏o 19 rodzin. Najlepszym wr´czono

WODA – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

2,68 zł/m 3

ÂCIEKI – gospodarstwa domowe
i pozostali usługobiorcy

4,72 zł/m 3

STAŁA OPŁATA ABONAMENTOWA
– gospodarstwa domowe rozliczane
wg norm zu˝ycia wody
– gospodarstwa domowe rozliczane
wg wskazaƒ wodomierza
– przedsi´biorcy oraz budynki wielolokalowe

Ju˝ po raz czwarty mieszkaƒcy gminy
spotkali si´ na wspólnej zabawie,
na którà zaprosili Wójt i Rada Gminy
Niepor´t, Proboszcz Parafii NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym oraz sołtysi
wsi: Aleksandrów, Izabelin, Niepor´t,
Stanisławów Pierwszy
i Rembelszczyzna.

Stawki obowiàzujàce

1,80 zł/odb/miesiàc
2,00 zł/odb/miesiàc
11,00 zł/odb/miesiàc

Do cen i stawek op∏at okreÊlonych w taryfach dolicza si´ podatek od towarów
i us∏ug, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, który aktualnie wynosi 8%.

puchary. Najm∏odsi uczestnicy festynu (126 dzieci) za udzia∏ w zabawach
zr´cznoÊciowych zorganizowanych
przez gimnazjalistów otrzymali pamiàtkowe zabawki. Po raz pierwszy
w ramach „Matczynej Niedzieli” zorganizowano Turniej Pi∏ki Siatkowej
Dziewczàt, który wygra∏ UKS „ATENA” z Warszawy. W opinii wi´kszoÊci uczestników pomimo upa∏u warto by∏o sp´dziç razem to niedzielne
popo∏udnie. Zapraszamy za rok.
Wi´cej zdj´ç znajduje si´ na stronie www.nieporet.pl
Ë U. Mitka-Karandziej

Urzàd Gminy Niepor´t
wraz z firmà AG-Complex Sp. z o.o.
zaprasza uczniów szkół i przedszkoli gminy Niepor´t
do udziału w lekcjach ekologicznych w ramach akcji edukacji ekologicznej:
„ODPADY SEGREGUJEMY, BO GMIN¢ NIEPOR¢T CZYSTÑ MIEå CHCEMY!”
Celem lekcji ekologicznych jest przypomnienie i utrwalenie zasad prawidłowej segregacji
odpadów – dzi´ki prezentacji teoretycznej, konkurencjom oraz quizom ekologicznym.
Dla aktywnie bioràcych udział w lekcjach uczniów i uczennic
przewidziane sà drobne upominki.
Ponadto zach´camy szkoły i przedszkola do udziału w zbiórce makulatury i baterii.
Placówka, w której zostanie zebrana najwi´ksza iloÊç makulatury i baterii otrzyma
aparat cyfrowy Olympus, ufundowany przez firm´ AG-Complex Sp. z o.o.
Kampanii edukacji ekologicznej patronuje wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur.
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REKORDOWE
inwestycje powiatu
w Niepor´cie
Ruszajà tegoroczne inwestycje
powiatowe w Gminie Niepor´t.
Rozmawiamy o nich
z wicestarostà legionowskim
i mieszkaƒcem naszej gminy

ROBERTEM WRÓBLEM

31 maja 2012 r. odbył si´ finał XI edycji Turnieju
Wiedzy Turystyczno – Ekologicznej o Obszarze
Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego, którego
organizatorem jest właÊnie Zwiàzek Gmin. Patronat
nad turniejem sprawuje Mazowiecki Kurator
OÊwiaty.

POZNAJ swoje okolice
elem turnieju jest popularyzacja wÊród m∏odzie˝y szkolnej
wiedzy o regionie, promowanie idei krajoznawstwa, poznawanie
zasad bezpiecznego uprawiania turystyki oraz aktywnych form wypoczynku, kszta∏towanie postawy aktywnego uczestnictwa w zdobywaniu
wiadomoÊci i poznawaniu Êrodowiska, promowanie regionu oraz integracja m∏odzie˝y z regionu.
Uczniowie II klas gimnazjum z
7 gmin tworzàcych Zwiàzek: Dàbrówka, Jab∏onna, Legionowo, Niepor´t, Radzymin, Serock i Wieliszew,
wchodzàcych w sk∏ad powiatów legionowskiego i wo∏omiƒskiego,
po przejÊciu eliminacji na szczeblu
gminnym, przed etapem regionalnym, uczestniczyli w wycieczce,
której celem by∏o poznanie terenu
gmin wchodzàcych w sk∏ad Zwiàzku, obejrzenie obiektów dziedzictwa
kulturowego i ekologicznych, zapoznanie si´ z funkcjonowaniem elektrowni w D´bem i zapory wodnej
oraz historià powstania Zalewu Zegrzyƒskiego.

C

BezpoÊrednim organizatorem turnieju na szczeblu regionalnym by∏a Gmina Niepor´t, a gospodarzem – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym – ubieg∏oroczny zwyci´zca.
Uczestnicy w zespo∏ach najpierw
odpowiadali na 5 pytaƒ ustnych. Nast´pnie musieli rozpoznaç na zdj´ciach obiekty bàdê zabytki oraz elementy ∏odzi ˝aglowej. Konkurencje
praktyczne to udzielenie rannemu
pierwszej pomocy, wiàzanie w´z∏ów
˝eglarskich oraz rzut rzutkà do ko∏a
ratunkowego. Wszystko to pod okiem
Krzysztofa Jaworskiego Prezesa Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Kingi Czerwiƒskiej z Komisariatu Rzecznego Policji. W czwartej konkurencji
gimnazjaliÊci zaprezentowali swoje
w∏asnor´cznie kr´cone filmy o tematyce „Turystyka w mojej gminie”.
W szlachetnej rywalizacji przy dopingu kolegów laureatami zostali:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kie∏biƒskiej z gminy Serock

II miejsce – Gimnazjum nr 4 im.
Aleksandra Kamiƒskiego w Legionowie,
III miejsce – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanis∏awowie Pierwszym
z gminy Niepor´t.
Puchary dla dyrektorów szkó∏ laureatów, a tak˝e atrakcyjne nagrody
dla zwyci´zców ufundowane przez
Zwiàzek Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego wr´czyli Przewodniczàcy Zarzàdu
Sylwester Sokolnicki i Wiceprzewodniczàcy Zarzàdu S∏awomir Maciej Mazur, wójt Gminy Niepor´t
– gospodarz turnieju. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki
od Prezesa Zarzàdu Lokalnej Grupy
Rybackiej Zalew Zegrzyƒski wraz
z deklaracjà mo˝liwoÊci udzia∏u w tygodniowym obozie letnim na Mazurach na prze∏omie lipca i sierpnia.
Poniewa˝ przyj´∏a si´ zasada, ˝e
zwyci´zca jest organizatorem kolejnego turnieju, burmistrz Sokolnicki
zaprosi∏ wszystkie gminy na turniej
w przysz∏ym roku do Serocka.
Ë Halina Kolibabska

– Jednà z g∏ównych samorzàdowych informacji docierajàcych
z mediów, jest walka powiatu legionowskiego z „Janosikowym”, jak
wi´c uda∏o si´ wygospodarowaç
Êrodki na inwestycje?
– Janosikowe, które jest obowiàzkowà wp∏atà do bud˝etu Paƒstwa, w za∏o˝eniu mia∏o wyrównaç szanse na rozwój biedniejszych jednostek samorzàdu.
Jednak w praktyce jest narz´dziem, które jedynie demotywuje
sprawne samorzàdy. JeÊli wójt,
starosta czy marsza∏ek wykazuje
si´ ponadprzeci´tnà skutecznoÊcià a jego mieszkaƒcy p∏acà coraz wy˝sze podatki, mo˝e byç pewien, ˝e b´dzie musia∏ oddaç
lwià cz´Êç takiej premii za skutecznoÊç. My musimy oddawaç
98% tej nadwy˝ki – prawie 8 milionów z∏otych, czyli wartoÊç naszych rocznych inwestycji.
– Zatem obiegowa nazwa „Jano sikowe” okazuje si´ trafna, to rzeczywiÊcie zbójeckie prawo.
– Zbój Janosik nie jest dla nas zaskoczeniem. Szukamy Êrodków
na inwestycje poza bud˝etem powiatu. Sposobem jest pozyskiwanie pieni´dzy z unijnych i rzàdowych programów. Jeszcze w ubieg∏ym roku, gdy koƒczyliÊmy nowy
most na ulicy Przysz∏oÊç i remontowaliÊmy Wolskà, przygotowywaliÊmy plany pod znacznie wi´kszà inwestycj´ w gminie Niepor´t.
To wyprzedzenie pozwoli∏o nam
po raz kolejny z sukcesem aplikowaç o Êrodki z Rezerwy Bud˝etu
Paƒstwa. Przed dos∏ownie kilkoma dniami, otrzymaliÊmy informacj´ z Ministerstwa Finansów,
˝e przyznano nam przesz∏o 3,3 mi-

liona z∏otych na przebudow´ mostu w Wólce Radzymiƒskiej i dróg
w gminie Niepor´t. JesteÊmy
w trakcie przetargu na te inwestycje, a przebudowa obejmie oprócz
mostu ulic´ Wojska Polskiego
w Niepor´cie wraz z rondem
w Bia∏obrzegach, oraz ulic´
Wczasowà od Skarbczyka do Ryni. Mo˝e rozszerzymy zakres przebudowy jeÊli po przetargu pozwoli na to bud˝et.
– Uchwalaniu bud˝etu towarzyszà
zawsze niema∏e emocje, w powiecie konsternacj´ wywo∏a∏ radny
zwiàzany z Niepor´tem, który nie
popar∏ bud˝etu, w którym naj wi´ksze inwestycje przewidziane
sà w naszej gminie.
– Radni podejmujà suwerenne decyzje. Rolà zarzàdu jest sk∏adanie
tak przemyÊlanego projektu radzie, który rada swojà wi´kszoÊcià zaakceptuje i taka wi´kszoÊç
bud˝et na 2012 rok popar∏a.
– Czy nie mo˝na realizowaç inwestycji wczesnà wiosnà, tak aby nie
utrudni∏o to komunikacji w sezo nie letnim?
– W wypadku Êrodków zewn´trznych nie ma takiej mo˝liwoÊci.
Robimy to w ekspresowym tempie. W ubieg∏ym tygodniu dostaliÊmy pieniàdze, w przysz∏ym wy∏onimy wykonawc´, a po ostatnim
krajowym meczu na Euro rozpoczynamy przebudow´. Inwestycja
musi zostaç rozliczona do koƒca
roku. Z góry przepraszam
za zwiàzane z pracami utrudnienia i czekam na uwagi dotyczàce
ich realizacji. (wicestarosta@powiat-legionowski.pl, tel. 7742551)
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Ë Beata Wilk

ZAPROSZENIE
ZAPRASZAMY do udziału w zawodach sportowych rozgrywanych
z okazji Âwi´ta Gminy Niepor´t 2012
I. TURNIEJ PIŁKI PLA˚OWEJ
Termin: 16 czerwca 2012r. (sobota).
Miejsce: Port w Niepor´cie ul. Wojska
Polskiego 3 – pla˝a.
8.30 – 9.30 – weryfikacja dru˝yn,
10.00 – rozpocz´cie turnieju
10.00 – 15.30 rozgrywki turniejowe
Uczestnicy:
a) kategoria młodzie˝owa-uczniowie
gimnazjum,
b) kategoria OPEN-wszystkie osoby, które ukoƒczyły 18 lat.
Dru˝yny dwuosobowe (dopuszcza si´
zarówno kobiety jak i m´˝czyzn oraz
dru˝yny mieszane).
Wr´czenie nagród w dniu zawodów
o godzinie 16.00 w trakcie uroczystoÊci
zwiàzanych o obchodami Âwi´ta Gminy
Niepor´t – Port Jachtowy w Niepor´cie.

Szczegółowy regulamin turnieju dost´pny jest na stronie: www.nieporet.pl
GMINNE SPŁAWIKOWE ZAWODY
W¢DKARSKIE O PUCHAR WÓJTA
GMINY NIEPOR¢T
Termin: 16 czerwca 2012r. (sobota).
Miejsce: Białobrzegi Gmina Niepor´t
– staw w´dkarski Koła W´dkarskiego
Nr 30 – obok Jednostki Wojskowej
• Zbiórka zawodników: godzina 7.00
– przy stawie PZW.
• Poczàtek zawodów przewidziany
na godz. 7.30.
• Zakoƒczenie zawodów przewidziane
na godz. 12.00.
Uczestnicy:
Zawody b´dà rozgrywane w nast´pujàcych kategoriach wiekowych:

– kadeci (do 10 lat),
– juniorzy (od 11 do 16 lat),
– seniorzy (powy˝ej 16 lat).
Wr´czenie nagród w dniu zawodów
o godz. 16.00 w trakcie uroczystoÊci
zwiàzanych z obchodami Âwi´ta Gminy
Niepor´t – Port Jachtowy w Niepor´cie.
Uwaga!
Dzieci i młodzie˝ do 18 roku ˝ycia
uczestniczà w zawodach pod opiekà rodziców (opiekunów prawnych).
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za dojazd uczestników na zawody
i powrót.
Organizator zawodów uznaje, ˝e dzieci
uczestniczàce w zawodach posiadajà
zgod´ rodziców-opiekunów prawnych.
Ë
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9 maja w Gminnym Centrum Kultury w Dàbrówce spotkali si´ miłoÊnicy
poezji Cypriana Kamila Norwida – uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół Êrednich, by wziàç udział w XII Powiatowym
Konkursie Poetyckim „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”.

3 czerwca w Gminnym
OÊrodku Kultury odbył si´
„Dzieƒ Angielski”. Było to
kolejne spotkanie majàce
na celu przybli˝enie naszym
mieszkaƒcom kultury z innych
zakàtków Êwiata.

BIAŁOBRZESCY miłoÊnicy Norwida
wyró˝nieni
„Z rzeczy Êwiata tego zostanà tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroç …i wi´cej nic”
Cyprian Kamil Norwid

DZIE¡
angielski
w GOK
mpreza poprzedzona by∏a og∏oszeniem konkursu na najbardziej
oryginalny kapelusz dla królowej
Anglii. Nades∏ane przez dzieci i m∏odzie˝ prace zaskakiwa∏y estetykà
i pomys∏owoÊcià przez co jury mia∏o nie lada problem z wyborem zwyci´zców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Impreza wystartowa∏a o godzinie 16.00 wyst´pem wokalnym
Aleksa B∏´dniaka, a nast´pnie pokazem taƒca irlandzkiego w wykonaniu profesjonalnej grupy tanecznej
Inis An Rince, specjalizujàcej si´
w∏aÊnie w tym stylu. Po kilkunastominutowej prezentacji goÊcie mogli
podziwiaç parad´ legendarnych brytyjskich aut, skosztowaç grillowanych przysmaków czy wziàç udzia∏
w tradycyjnych angielskich zaba-
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wach integracyjnych. Kolejnym
punktem programu by∏ quiz wiedzy
o Wielkiej Brytanii, do którego zaproszono pi´ç rodzin. Chocia˝ nagrodzona zosta∏a ca∏a piàtka, to
o zwyci´stwo trzeba by∏o walczyç
w dogrywce. O godzinie 17.00,
zgodnie z angielskà tradycjà uczestnicy zostali pocz´stowani herbatà.
Zaproponowane nast´pnie warsztaty taƒca irlandzkiego przyciàgn´∏y
grup´ najm∏odszych, którzy przy dopingu rodziców z zaanga˝owaniem
poznawali tajniki tej nie prostej
sztuki. Blisko godziny osiemnastej
goÊcie przenieÊli si´ do sali g∏ównej
niepor´ckiego GOKu by obejrzeç
wyst´p przygotowany przez szko∏´
j´zykowà prowadzonà przez panià
Beat´ Walat – Starosteckà. Nast´pnie wylosowano zwyci´zców quizu

motoryzacyjnego i og∏oszono laureatów konkursu plastycznego „Kapelusz dla Królowej Anglii”. Jeden
z nagrodzonych kapeluszy pojecha∏
do Londynu jako prezent dla Królowej Anglii z okazji obchodzonego
jubileuszu. Na zakoƒczenie imprezy
w kolejnej ods∏onie wystàpi∏ zespó∏
taƒca irlandzkiego z blisko dwudziestominutowym programem. Imprez´
zamknà∏ mini recital piosenek zespo∏u The Beatles w wykonaniu Oli ¸ochowskiej. Przekrój programowy
imprezy ukaza∏ brytyjskà kultur´
z wielu perspektyw, a wi´c z czystym sumieniem mo˝na uznaç, ˝e cel
zosta∏o osiàgni´ty. Za rok zapraszamy na kolejne spotkanie z kulturà
z innej cz´Êci Êwiata. Z której? To
pytanie na razie pozostawiamy
Ë Robert Skrzypiec
otwarte...

Organizatorami Konkursu byli Tadeusz Bulik – Wójt Gminy Dàbrówka
oraz Gminne Centrum Kultury w Dàbrówce. Konkurs by∏ obj´ty honorowym patronatem Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego – Adama
Struzika oraz Starosty Powiatu Wo∏omiƒskiego – Piotra UÊciƒskiego.
Mi∏oÊnicy poezji prezentowali wybrane utwory Norwida w jednej
z trzech kategorii: recytacji indywidualnej, teatrze jednego aktora oraz
poezji Êpiewanej. Szko∏´ Podstawowà im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach reprezentowali zwyci´zcy
szkolnego etapu Konkursu Norwidowskiego, uczniowie klasy VI: Kuba Danaj, Micha∏ Dukaczewski i Pawe∏ Strupiechowski. Kuba Danaj
za recytacj´ wiersza „Do wroga”
otrzyma∏ III miejsce, a Pawe∏ Strupiechowski zosta∏ wyró˝niony za recytacj´ wiersza „CiemnoÊç”.

Po przes∏uchaniu recytatorów
uczniowie i nauczyciele wzi´li
udzia∏ w warsztatach aktorskich,
które dla recytatorów szkó∏ podstawowych prowadzi∏ aktor Andrzej
Ferenc. W czasie zaj´ç mi∏oÊnicy
poezji Norwida dowiedzieli si´, ˝e
milczenie jest równie wa˝ne jak s∏owo. åwiczàc milczeli, zmuszajàc
s∏uchaczy do oczekiwania na s∏owo.
Uczyli si´ nawiàzywania kontaktu
wzrokowego ze s∏uchaczami. Raz
jeszcze, pod kierunkiem Andrzeja
Ferenca, interpretowali teksty poetyckie C. Norwida. åwiczyli trudnà umiej´tnoÊç zadawania pytaƒ, akcentowania. Pobyt w Gminnym
Centrum Kultury w Dàbrówce by∏
cennà lekcjà dla m∏odych recytatorów. Gratulujemy naszym uczniom
sukcesu. Brawo!
Ë K. Andruk

24 maja w Szkole Podstawowej nr. 2 w Legionowie odbyły si´
powiatowe i zarazem mi´dzypowiatowe zawody w gimnastyce
dziewczàt, w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.
Uczennice Szkoły Podstawowej z Józefowa w zawodach
gimnastycznych odniosły sukces.

Uczniowie z Wólki Radzymiƒskiej zdobyli nagrody w I Powiatowym Konkursie
Matematyczno-Przyrodniczym dla uczniów klas IV-VI.

START z opóênieniem, finisz z wyró˝nieniem
25 maja w Szkole Podstawowej nr 4
w Legionowie odby∏ si´ fina∏ I Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pod patronatem
Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego. W finale
udzia∏ wzi´li uczniowie z 18 szkó∏
z terenu Legionowa i okolic. Naszà
gmin´ reprezentowali uczniowie ze
szkó∏ w Bia∏obrzegach, Izabelinie,
Niepor´cie i Wólki Radzymiƒskiej.
Zacz´∏o si´ pechowo. Zamówiony
autokar z powodu awarii nie przyby∏
na czas. Na szcz´Êcie, choç z opóênieniem dotarliÊmy na miejsce.
Uczniowie z klas IV mieli za zadanie w ciàgu 60 minut rozwiàzaç 12 zadaƒ, których has∏em przewodnim by∏a „Przyroda najbli˝szej okolicy”, piàtoklasiÊci 10 zadaƒ, których mottem
by∏o has∏o „W´drujemy po Polsce”,
a uczniowie klas VI otrzymali do rozwiàzania zestaw 12 zadaƒ, których
mottem by∏o „Dooko∏a Êwiata”.
W czasie sprawdzania prac,
w oczekiwaniu na wyniki, dzieci mia-
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∏y zorganizowany czas. Mog∏y zrelaksowaç si´ na Êwie˝ym powietrzu,
zjeÊç ma∏e co nieco, obejrzeç film.
Potem nastàpi∏o og∏oszenie wyników. WÊród nagrodzonych jako jedyni z gminy Niepor´t znaleêli si´
uczniowie naszej szko∏y: Julia Ko-

stro uczennica klasy V zaj´∏a II miejsce a Adrian Burakowski
uczeƒ klasy VI miejsce III.
Ka˝dy uczestnik konkursu otrzyma∏ pamiàtkowy dyplom, a Julia
i Adrian pi´kne albumy.
Ë Alicja Czerkas-Lubawska

Do zawodów zg∏osi∏y si´ szko∏y jedynka, dwójka i siódemka z Legionowa, szko∏a z Serocka, SP nr 2
z Marek oraz reprezentujàca gmin´
Niepor´t szko∏a z Józefowa.
Zawodniczki
rywalizowa∏y
w trzech konkurencjach: skoku przez
koz∏a, çwiczeniach równowa˝nych
i çwiczeniach wolnych. A oto reprezentantki SP Józefów: Ada Rz´sa,
Ada S∏omiƒska, Maja Su∏ek, Wiktoria Jaêwiƒska, Zuzia Królikowska, Ania Strauchold, Ania S∏omiƒska, Asia Kluge.
By∏ to pierwszy start dziewczynek
w zawodach tego typu, w historii
szko∏y i gminy. W klasyfikacji koƒcowej reprezentantki szko∏y z Józefowa

zdoby∏y 150,1 pkt co da∏o im ostatecznie IV miejsce w powiecie. Najlepszà
szko∏à zarówno na szczeblu powiatowym jak i mi´dzypowiatowym okaza∏a si´ SP nr 2 z Legionowa .
W klasyfikacji indywidualnej
ogromny sukces odnios∏a uczennica
klasy VI a z SP Józefów – Ada S∏omiƒska, która w dwóch konkurencjach zdoby∏a ex aequo z reprezentantkà SP 2 Legionowo Zuzannà Budzyƒskà najwy˝szà podczas tych
zawodów iloÊç punktów – w çwiczeniach wolnych 9,8 (na 10 mo˝liwych), a w çwiczeniach równowa˝nych 9,6 (na 10 mo˝liwych).
Wszystkim dziewczynkom gratuË Katarzyna S∏omiƒska
lujemy.
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U-RODZINY Sołtysa
Program
tegorocznego
festynu
U-Rodziny Sołtysa
był tak bogaty,
˝e trudno byłoby
opisaç w kilku
zdaniach, to co si´
działo na scenie
i poza nià.
rganizator, Gminny OÊrodek
Kultury w Niepor´cie, zadba∏
profesjonalnie o najdrobniejsze
szczegó∏y. Imprez´ poprowadzi∏a
Agnieszka Powa∏a, Dyrektor Szko∏y
w Józefowie, prywatnie znana jako
animator wszystkiego, co pozytywnie zakr´cone w Gminie Niepor´t.
Wystàpili m∏odzi piosenkarze ze
szko∏y w Józefowie, OÊrodek Kultury z Kàtów W´gierskich pochwali∏ si´ swojà sekcjà baletowà, a reprezentacja Stanis∏awowa Drugiego
grupà tanecznà.
Po roztaƒczonych dzieciakach
na scenie znowu zacz´li pojawiaç
si´ m∏odzi wokaliÊci. W pami´ci
uczestników festynu na d∏ugo pozostanie wyst´p Leny Grobel, która
piosenk´ zadedykowa∏a mamie.
Kiedy przebrzmia∏y ju˝ ostatnie
s∏owa pi´knych piosenek finalistów
konkursu „Piosenka jest dobra
na wszystko”, na scenie pojawi∏ si´
zespó∏ PIENA VOCE, który zabawi∏ widzów Êwietnym kabaretem
oraz wyst´pami wokalistów.
Po m∏odych artystach przyszed∏
czas na wyst´p grupy M∏odzie˝ 50+,
który zgromadzi∏ rzesz´ wiernych
s∏uchaczy. Jeszcze nie przebrzmia∏y
ostatnie dêwi´ki Êwietnego wyst´pu
zespo∏u ze Stanis∏awowa Drugiego,
a na scenie pojawi∏a si´ grupa rozÊpiewanych Józefinek. Wzrok przyciàga∏ nie tylko osobisty urok paƒ,
ale równie˝ stroje w naszych narodowych barwach. Nieocenionà pomocà w wyst´pie okaza∏ si´ uk∏ad
choreograficzny so∏tysa Józefowa
Stanis∏awa R´belskiego, który
wzbudzi∏ wielki aplauz publicznoÊci.
Równie˝ poza scenà nie brak∏o
atrakcji. Najwi´kszà popularnoÊcià
wÊród najm∏odszych cieszy∏y si´
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dmuchane zje˝d˝alnie. Kolejka
do nich nie mala∏a nawet na minut´. Równie˝ na konnà przeja˝d˝k´
czeka∏o wielu ch´tnych. Wi´kszoÊç,
oczywiÊcie, z kolorowà watà cukrowà w r´ku. Stoiska z grochówkà,
pajdami chleba ze smalcem, plackami ziemniaczanymi z Rancza Bena,
ciastami w∏asnej roboty oraz grille
mia∏y do póênych godzin swoich
wiernych odbiorców.
W trakcie festynu Wójt Gminy
Niepor´t Maciej Mazur wr´czy∏ puchary i wyró˝nienia za rozegrany
kilka godzin wczeÊniej turniej pi∏ki
no˝nej.
W oczekiwaniu na atrakcj´ wieczoru mo˝na by∏o wziàç udzia∏
w kolejnych konkursach oraz pobawiç si´ przy akompaniamencie zespo∏u Avans.

Dalszy ciàg dobrej zabawy zapewni∏ koncert gwiazdy romskiej estrady – zespo∏u Don Wasyl. Cygaƒska
muzyka i pi´kne tancerki porwa∏y
t∏um do zabawy, która zakoƒczy∏a
si´ nied∏ugo przed pó∏nocà.
– Bardzo si´ cieszymy, ˝e z roku
na rok nasz festyn robi si´ coraz bardziej popularny i odwiedzajà nas nie
tylko mieszkaƒcy Gminy – mówi
so∏tys Kàtów W´gierskich Beata
Kostro.
– Mi∏o jest widzieç, ˝e wszyscy
si´ Êwietnie bawià i czujà si´ dobrze
w naszej goÊcinie. Ju˝ dziÊ zapraszamy do nas na U-Rodziny So∏tysa
w przysz∏ym roku – powiedzia∏
na zakoƒczenie imprezy so∏tys Micha∏owa-Grabiny Ryszard Zajàc.
Ë Tekst i foto: Dariusz Lewtak
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SUKCES zawodniczek UKS D´bina
12 maja w Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym rozegrano
ostatni (piàty) turniej
w sezonie
sportowym 2011/2012
w piłce siatkowej
dziewczàt, w ramach
Młodzie˝owej Ligi
Dziewczàt w Piłce
Siatkowej.
radycyjnie do rywalizacji
przystàpi∏o 5 dru˝yn w kategorii m∏odziczka oraz 4 dru˝yny
w kategorii kadetka/juniorka. Szczególne emocje towarzyszy∏y grupie
kadetka/juniorka, gdzie ostatni pojedynek pomi´dzy UKS D´bina Niepor´t a UKS Rutki P∏oƒsk rozstrzyga∏ o Mistrzostwie Ligi.
Nasze zawodniczki niesione dopingiem kibiców pokona∏y zdecydowanie swoje rywalki 2:0.
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Ostateczna Klasyfikacja Młodzie˝owej Ligi Dziewczàt w Piłce Siatkowej
Wszystkie dru˝yny od Uczniowskiego Klubu Sportowego D´bina
Niepor´t otrzyma∏y pamiàtkowe puchary, a wyró˝niajàca si´ zawodniczka z ka˝dej dru˝yny statuetk´.
Ë D. PieÊniak

31 maja
osiemdziesi´cioro
uczniów z klas II-VI
ze Szkoły Podstawowej
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich
w Izabelinie wzi´ło
udział w bezpłatnych
zaj´ciach sportowych
w Klubie Mila
nad Zalewem
Zegrzyƒskim,
przygotowanych
w ramach programu
„Na fali
z Kusznierewiczem”.

M¸ODZICZKA
1 miejsce NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki – 170 pkt
2 miejsce UKS AS Glinojeck – 130 pkt.
3 miejsce UKS D¢BINA NIEPOR¢T – 120 pkt
4 miejsce Plas Warszawa – 80 pkt.
5 miejsce Iskra Legionowo

TURNIEJ piłki no˝nej dla uczniów klas I-III
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t – Józefów 2012

PRZYGODA
pod ˝aglami
Przez ca∏y dzieƒ dzieci wspaniale
bawi∏y si´ na Êwie˝ym powietrzu.
Bra∏y udzia∏ w zawodach sportowych, p∏ywa∏y ˝aglówkami, kajakami i ∏odziami motorowymi, wybra∏y si´ równie˝ na wycieczk´ rowerowà po najbli˝szej okolicy.
Nad bezpieczeƒstwem dzieci czuwa∏a wykwalifikowana kadra specjalistów, instruktorów i trenerów z wieloletnim doÊwiadczeniem w pracy
z m∏odzie˝à. Po trudach zabawy cze-

KADETKA/JUNIORKA
1 miejsce UKS D¢BINA NIEPOR¢T – 120 pkt
2 miejsce UKS Rutka P∏oƒsk – 110 pkt
3 miejsce NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki – 65 pkt
4 miejsce Iskra Legionowo – 30 pkt

ka∏ na nas smaczny obiad ze s∏odkim
deserem. Na po˝egnanie dzieci
otrzyma∏y dyplomy z autografem
Mateusza Kusznierewicza. Dzieci
by∏y zachwycone takà formà aktywnoÊci fizycznej. Kto wie, mo˝e sà
wÊród nich przyszli ˝eglarze?
Bardzo dzi´kujemy organizatorom za profesjonalnie przygotowane
i z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeƒstwa przeprowadzone zaj´cia.
Ë Wychowawcy

25 maja na terenie „Orlika” w Józefowie zosta∏ zorganizowany Turniej
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t dla
uczniów klas I-III Szkó∏ Podstawowych. Wystàpi∏o ponad 60 m∏odych
pi∏karzy, którzy reprezentowali szko∏y w: Bia∏obrzegach, Izabelinie, Józefowie, Niepor´cie oraz dru˝yna
UKS Pogoƒ Józefów.
Dru˝yny rozegra∏y po 4 mecze
w systemie „ka˝dy z ka˝dym”. Bezapelacyjnym zwyci´zcà turnieju zosta∏a dru˝yna reprezentujàca Szko∏´
Podstawowà w Niepor´cie, która
odnios∏a komplet 4 zwyci´stw. Jej
opiekunem jest Jan Tomczyk.
II miejsce zajà∏ UKS Pogoƒ Józefów, opiekun Norbert Mazurek, III miejsce – Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach, opiekun Ma∏-

gorzata Krzywaƒska, IV miejsce
– Szko∏a Podstawowa w Izabelinie,
opiekun Joanna Sobecka (wraz z pomocnikami: Rafa∏em Go∏ebiowskim
i Piotrem Ponichtera uczniami klasy 5), V miejsce – Szko∏a Podstawowa w Józefowie, opiekun Aleksandra
Giemza.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏ Ignacy Zalewski, który zdoby∏
∏àcznie 12 bramek, a najlepszym
bramkarzem JaÊ Smogorzewski, obaj
reprezentujàcy zwyci´skà dru˝yn´ ze
Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie.
Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ pamiàtkowy dyplom natomiast dla
zwyci´zców zosta∏y przygotowane
specjalne Puchary.
Organizatorzy turnieju Wójt Gminy Niepor´t Pan S∏awomir Maciej

W XXXV Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Polski Zwiàzek Motorowy oraz Komend´ Głównà
Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowà Rad´ Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego, Kuratorium OÊwiaty i Wychowania oraz Wojewódzkie
OÊrodki Ruchu Drogowego gmin´ Niepor´t reprezentowała Szkoła Podstawowa z Wólki Radzymiƒskiej.

SUKCES uczniów z Wólki Radzymiƒskiej w turnieju ogólnopolskim
Trzyosobowa dru˝yna: Miko∏aj Pogroszewski z klasy V, Adrian Burakowski i Dawid Kotowski z klasy VI, pod kierunkiem nauczycielki Urszuli No˝yƒskiej wykaza∏a si´
w kolejnych etapach znakomità
wiedzà teoretycznà ze znajomoÊci
przepisów ruchu drogowego, wielkà sprawnoÊcià w manewrach po rowerowym torze przeszkód i umiej´tnoÊcià poruszania si´ po mia-
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steczku ruchu drogowego. Dru˝yna
popisa∏a si´ tak˝e umiej´tnoÊcià
udzielania pomocy przedmedycznej
poszkodowanym w wypadku drogowym. W etapie powiatowym
w Legionowie dru˝ynowo ch∏opcy
zaj´li I miejsce, a w kategorii indywidualnej: I miejsce – Miko∏aj Pogroszewski, II miejsce – Dawid Kotowski, a III – Adrian Burakowski.
Ka˝dy z nich w nagrod´ otrzyma∏

wspania∏y rower. Jako zwyci´zcy
etapu powiatowego reprezentowali
powiat legionowski w etapie rejonowym, który odby∏ si´ w Warszawie.
Nasza dru˝yna zaj´∏a II miejsce,
ch∏opcy otrzymali w nagrod´ deskorolki. Zaj´cie II miejsca zakwalifikowa∏o ich do etapu wojewódzkiego. Bardzo dobre przygotowanie
ch∏opców pozwoli∏o znowu zajàç
im medalowe miejsce. Na dwana-

Êcie dru˝yn z ca∏ego województwa
stan´li na II miejscu podium zwyci´zców. W nagrod´ ka˝dy z nich
otrzyma∏ aparat fotograficzny,
a szko∏a okaza∏y puchar. Gratulujemy uczestnikom konkursu wiedzy
i praktycznych umiej´tnoÊci z zakresu bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym.
Ë Urszula No˝yƒska

Mazur, Pani Agnieszka Powa∏a Dyrektor Szko∏y oraz przedstawiciele
UKS Pogoƒ Józefów: Pani Monika
Smolarczyk oraz Panowie Mariusz
Jasiszczak, Maciej Smolarczyk, Norbert Sawicki zadbali nie tylko o w∏aÊciwà organizacj´ i zdrowà rywalizacj´, ale zapewnili ka˝demu z uczestników ciep∏y posi∏ek w postaci
pysznej kie∏baski z grilla. Dzi´ki temu Turniej odby∏ si´ w przyjaznej
i rodzinnej atmosferze.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom i opiekunom pierwszego „Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t dla uczniów z klas I-III”
i zapraszamy za rok.
Ë UKS Pogoƒ Józefów
Norbert Mazurek
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Z kart historii

PŁYTY NAGROBNE
˝ołnierzy włoskich
zmarłych w obozie
w Beniaminowie
cz. II
Przeglàdajàc czwarty tom Rocznika Legionowskiego, wydawanego
cyklicznie przez Towarzystwo Przyjaciół Legionowa i Muzeum
Historyczne w Legionowie, zwróciłem uwag´
na zamieszczony tam materiał Pana Jarosława
Stryjka pt. „Obóz jeniecki dla ˝ołnierzy włoskich
w Beniaminowie w analizie wywiadowczej
Narodowych Sił Zbrojnych z jesieni 1943 r.„
zczególne moje zainteresowanie wzbudzi∏ opisany przez autora brak w materia∏ach wywiadowczych NSZ informacji, czy
na terenie obozu mia∏y miejsce
przypadki Êmierci osadzonych tam
W∏ochów. Autor pisze cytuj´:
„W opisie nie pojawiajà si´ informacje, czy jacyÊ ˝o∏nierze w∏oscy
zmarli w obozie. Na forach internetowych znajduje si´ wiadomoÊç, i˝
w Beniaminowie po wojnie odnajdywano nagrobki z w∏oskimi napisami.
Niestety, prawdopodobnie nie zachowa∏y si´ do dnia dzisiejszego,
gdy˝ nie wyst´pujà przyk∏ady ewentualnych napisów nagrobnych”.
W tym miejscu mog´ poinformowaç
autora przytoczonego tekstu i Czytelników „WieÊci Niepor´ckich”,
˝e trzy imienne p∏yty nagrobne ˝o∏nierzy w∏oskich, zmar∏ych w obozie,
zachowa∏y si´. Obecnie staraniem
Stowarzyszenia Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t, dzia∏ajàc w porozumieniu z Wójtem
Gminy Niepor´t rozpocz´to prace
majàce na celu ich konserwacj´
i umieszczenie w okolicy by∏ego
obozu internowania. Cz∏onkowie
naszego Stowarzyszenia i mieszkaƒcy Bia∏obrzegów ju˝ wczeÊniej postulowali podj´cie przez Stowarzyszenie dzia∏aƒ, majàcych na celu
przeniesienie tablic z odleg∏ego terenu leÊnego LeÊnictwa Bia∏obrzegi w miejsce bardziej eksponowane.
Pisz´ tu o trzech p∏ytach nagrobnych, a w∏aÊciwie ju˝ epitafijnych,
gdy˝ po 1945 roku staraniem ambasady republiki w∏oskiej w Warszawie, przeprowadzono oficjalnà ekshumacj´ cia∏ zmar∏ych ˝o∏nierzy.
W miejscu pochówku pozostawiono
trzy imienne p∏yty nagrobne oficerów w∏oskich. Do naszego Stowarzyszenia docierajà jednak informacje, ˝e by∏a jeszcze prawdopodobnie
czwarta p∏yta, której miejsca po∏o˝enia do dnia dzisiejszego, pomimo
poszukiwaƒ w terenie, nie jesteÊmy
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w stanie ustaliç. Dlatego zwracam
si´ do Czytelników z goràcà proÊbà
o pomoc w ustaleniu lokalizacji tej
czwartej p∏yty. Ka˝da informacja
w tym temacie jest dla nas bardzo
istotna. Powracajàc do trzech istniejàcych p∏yt, Stowarzyszenie wystàpi∏o do Wydzia∏u Polityki Spo∏ecznej Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego
w
Warszawie
z propozycjà przeniesienia poddanych konserwacji p∏yt epitafijnych
na teren cmentarza wojennego jeƒców radzieckich w Bia∏obrzegach.
Pierwsze stanowisko w tej sprawie
Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego nie by∏o przychylne, ale
po uzupe∏nieniu uzasadnienia wniosku, Urzàd Wojewódzki uzna∏
za mo˝liwe, pod pewnymi warunkami, przeniesienie p∏yt imiennych
˝o∏nierzy w∏oskich w obr´b cmentarza wojennego w Bia∏obrzegach.
Cmentarz ten zwiàzany bezpoÊrednio z obozem, jest miejscem zbiorowych pochówków jeƒców radzieckich ró˝nych narodowoÊci, zmar∏ych na terenie obozu jenieckiego
w wyniku niedo˝ywienia, chorób
zakaênych oraz wyczerpania. Rodzi
si´ pytanie, skàd w Beniaminowie
pojawiajà si´ ˝o∏nierze w∏oscy- sojusznicy III Rzeszy. Odpowiedê jest
bardzo prosta. Po odsuni´ciu
od w∏adzy Benito Mussoliniego,
nowy rzàd Pietro Badoglio og∏asza
w dniu 8 wrzeÊnia 1943 roku zawieszenie broni z aliantami, którzy wylàdowali na Sycylii. Nast´pnie wypowiedzenie w dniu 13 paêdziernika 1943 roku wojny Niemcom przez
nowy rzàd w∏oski, spowodowa∏o
rozbrojenie i internowanie wszystkich w∏oskich oddzia∏ów w ca∏ej
Europie. Na ziemiach polskich okupant hitlerowski zorganizowa∏ obozy internowania dla W∏ochów w:
Bia∏ej Podlaskiej, Cz´stochowie,
D´blinie
i
Beniaminowie*.
Przed przybyciem ˝o∏nierzy w∏oskich do obozu w Beniaminowie zo-

Jeƒcy w∏oscy na terenie obozu w Beniaminowie jesieƒ 1943 rok
(fot.:www.fotomuseo.it/mostre/archivio/2003/intemati.asp)

W 1943 roku w∏oskie oddzia∏y nie mia∏y ju˝ tak bojowego ducha jak na prezentowanym zdj´ciu z poczàtku wojny
(fot. ECPA – Gazety Wojenne Nr 13 Wyd. P.O. Polska Warszawa)

stali z niego usuni´ci jeƒcy radzieccy. Przyjazd pierwszego transportu
kolejowego 200 jeƒców w∏oskich,
g∏ównie oficerów do Legionowa,
odnotowano w dniu 10 paêdziernika 1943 roku. ˚o∏nierze w∏oscy byli bez broni ale posiadali pasy i mogli swobodnie poruszaç si´ po terenie stacji w Legionowie, skàd
odjechali po po∏udniu do Beniaminowa. W raporcie s∏u˝by wywiadowczej NSZ odnotowano, ˝e jeden
z ˝o∏nierzy w∏oskich krzycza∏ z jadàcego pociàgu po polsku: „Niech
˝yjà Polacy!”.* Póêniejsze transporty kolejowe internowanych W∏ochów przychodzi∏y te˝ na stacj´
w Zegrzu Po∏udniowym i kierowa∏y si´ dalej pieszo w stron´ Beniaminowa. Obóz dla jeƒców w∏oskich
w Beniaminowie otrzyma∏ numer
Stalag Nr 333, a jego komendantem
mianowano obersta (pu∏kownika)
Abrahamma. Pierwotnie za∏og´
obozu stanowi∏o 150 oficerów i ˝o∏nierzy niemieckich. Póêniej jeszcze
skierowano do ochrony obozu dodatkowo dwie kompanie wartownicze z Legionowa. Ponadto wzmoc-

niono ochron´ zewn´trznà obozu,
budujàc dodatkowe bunkry i wie˝e
ze stanowiskami dzia∏ek przeciwlotniczych. Poczàtkowo w obozie przebywali oficerowie w∏oscy, a nieliczni ˝o∏nierze pe∏nili s∏u˝b´ ordynansów. Nast´pny transport 2000
oficerów i 500 szeregowych przyby∏
do Beniaminowa 7 listopada 1943
roku. W obozie prowadzono prace
przygotowawcze do przyj´cia dalszych transportów jeƒców w∏oskich.
Wywiadowi NSZ uda∏o si´ ustaliç,
˝e byli to ˝o∏nierze internowani
na froncie greckim. W dniu 23 listopada 1943 roku do Beniaminowa
przybywa kolejna, ju˝ ostatnia 1000
osobowa grupa oficerów w∏oskich.
W dniu 24 listopada 1943 roku
w obozie Niemcy przeprowadzili
kompleksowà selekcj´ jeƒców.
W obozie w Beniaminowie pozostawiono szeregowych i oficerów
m∏odszych, do stopnia kapitana.
Oficerów starszych, od stopnia majora wzwy˝ w iloÊci oko∏o 300 osób
przetransportowano do obozu
w Cz´stochowie.* Na poczàtku sytuacja bytowa ˝o∏nierzy w∏oskich

osadzonych w Beniaminowskim
obozie by∏a poprawna. Niemcy traktowali swoich wczeÊniejszych sojuszników dobrze, na zasadach post´powania w stosunku do ˝o∏nierzy
internowanych. Jednak z nap∏ywem
nowych grup jeƒców, bioràc
pod uwag´ iloÊç przebywajàcych
tam ˝o∏nierzy, przyznawane racje
˝ywnoÊciowe okaza∏y si´ niewystarczajàce. W∏osi rozpocz´li w okolicy masowe wyprzedawanie i wymienianie wszystkiego co mia∏o jakàÊ wartoÊç za ˝ywnoÊç.
cdn.

Ë Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t
* Jaros∏aw Stryjek – „Obóz jeniecki dla ˝o∏nierzy w∏oskich w Beniaminowie w analizie
wywiadowczej Narodowych Si∏ Zbrojnych
z jesieni 1943 r.” Rocznik Legionowski
Tom IV Towarzystwo Przyjació∏ Legionowa
Muzeum Historyczne w Legionowie Wyd.
Legionowo 2011 rok.
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