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w skrócie
PROBLEM ALKOHOLOWY

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w lutym 2010 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie

od rehabilitacji)

• 2 lutego 2010 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 9 lutego 2010 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;

• 16 lutego 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 23 lutego 2010 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;

Spotkania Komisji w lutym: Urzàd Gminy Niepor´t, 
sala konferencyjna, II pi´tro – 9 i 23 lutego od godz. 16.00 

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

BUD˚ETOWA sesja
Rady Gminy 
Niepor´t str.3 FERIE ZIMOWE W GMINIE

– propozycje 
zaj´ç dla dzieci i młodzie˝y str.4 KINGA DYBEK – sylwetki 

laureatów sportowej nagrody
gminy Niepor´t str.7

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t   •   tel. (22) prefix. 767 04 00   •

Projekt bud˝etu zyskał pozytywnà opini´ Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz Komisji Rady.

46% 
wydatki

przeznaczone
na inwestycje

gminne

54% 
wydatki 
bie˝àce

DOCHODY
55 236 212 ZŁ

WYDATKI
65 612 052 zł

PONAD 65 milionowy
bud˝et Gminy Niepor´t
na 2010 rok uchwalony!

P
odczas sesji w dniu 21 stycznia 2010
roku Rada Gminy uchwali∏a zapropo-
nowany przez wójta – S∏awomira Ma-

cieja Mazura bud˝et. Za przyj´ciem uchwa-
∏y g∏osowa∏o 9 radnych, a 3 wstrzyma∏o si´
od g∏osu.
DOCHODY W ¸ÑCZNEJ KWOCIE
WYNIOSÑ 55 236 212 Z¸.
WYDATKI USTALONE ZOSTA¸Y
W KWOCIE 65 612 052 Z¸

46% wydatków, czyli ponad 30 milio-
nów z∏otych przeznaczonych jest na in-
westycje w gminie. 

WÊród przewidzianych inwestycji istot-
ne pozycje stanowià:

kanalizacja i wodociàci: 13 340 000 z∏
m.in.:
• 6 800 000 z∏ – budowa kanalizacji sanitanej

oraz sieci wodociàgowej w ul. J. Kazimierza
drogi:
• 5 070 000 z∏ – budowa, projektowanie

i przebudowa dróg publicznych gminnych
i dróg wewn´trznych 

sport i rekreacja:
• 3 000 000 z∏ – przeznaczonych jest

na kontynuowanie budowy p∏ywalni spor-
towej w Stanis∏awowie Pierwszym oraz
boisk sportowych

• 800 000 z∏ – zagospodarowanie Dzikiej
Pla˝y w Niepor´cie

szko∏y: 2 835 000 z∏
• 2 500 000 z∏ – ciàg dalszy budowy budyn-

ku Szko∏y Podstawowej w Izabelinie
• 285 000 z∏ – place zabaw i wyposa˝enie

szkó∏ 
• 50 000 z∏ – sala sportowa w Niepor´cie 
oÊwietlenie ulic:
• 1 000 000 z∏ – oÊwietlenie ulic, placów i dróg
zdrowie i kultura: 1 350 000 z∏
m.in.:
• 650 000 z∏ – przebudowa budynku komu-

nalnego w Zegrzu P∏d. na cele OÊrodka
Zdrowia i OÊrodka Kultury

• 500 000 z∏ – rozbudowa budynku OÊrod-
ka Zdrowia w Niepor´cie � 

Wójtem Gminy Niepor´t Sławomirem Maciejem Mazurem Rozmowa z...

JAKI był rok 2009 i jakie sà plany na rok 2010?
z pozyskiwaniem Êrodków unijnych.
W ubieg∏ym roku termin rozdzia∏u
tych funduszy by∏ wielokrotnie prze-
suwany, tak ˝e gminy, które w∏àczy-
∏y dotacje do bud˝etu zmuszone by-
∏y do zrobienia korekty. My zaplano-
waliÊmy pozyskanie Êrodków
w roku 2010, nie mieliÊmy wi´c po-
dobnych problemów. Oczekujemy
w tym roku dotacji unijnych do inwe-
stycji, i choç jesteÊmy ju˝ na dobrej
drodze, pewnoÊç zyskamy dopiero
po podpisaniu umów. A wracajàc
do roku 2009 – naszym priorytetem
by∏a realizacja inwestycji oÊwiato-
wych i sportowo-rekreacyjnych. Naj-
wa˝niejsza z nich to zakoƒczenie bu-
dowy sali gimnastycznej po∏àczonej
z rozbudowà szko∏y w Józefowie. To
teraz wiodàca szko∏a w gminie, i nie
tylko, której uczniowie osiàgajà zna-
komite wyniki. Szko∏a sta∏a si´ te˝
centrum ˝ycia kulturalnego, w które
zaanga˝owana jest lokalna spo∏ecz-
noÊç. Jest to mo˝liwe równie˝ dzi´-

ki nowej sali, tam w∏aÊnie organizo-
wane sà nie tylko zawody sportowe,
ale te˝ gminne uroczystoÊci i konkur-
sy, a ukoronowaniem tej dzia∏alno-
Êci by∏ gminny fina∏ Wielkiej Orkie-
stry Âwiàtecznej Pomocy. Du˝a
w tym zas∏uga dyrektor szko∏y,
uczniów, rodziców i mieszkaƒców.
Z kolei w Zegrzu Po∏udniowym od-
dane zosta∏o nowe przedszkole. Ter-
min jego realizacji by∏ niezwykle
krótki, niespe∏na rok. Budynek swo-
jà architekturà i po∏o˝eniem za-
chwyca wszystkich goÊci. Wykwali-
fikowana kadra, cieszàca si´ zaufa-
niem rodziców, od lat sprawia, ˝e
jest to bardzo popularne przedszko-
le, nie tylko w najbli˝szej okolicy.
Nast´pna bardzo istotna ubieg∏o-
roczna inwestycja, to rozpocz´cie
budowy nowej szko∏y w Izabelinie.
Wmurowanie kamienia w´gielnego
mia∏o miejsce podczas inauguracji
roku szkolnego. Dydaktyczna cz´Êç
budynku sk∏adaç si´ b´dzie z 8 sal

lekcyjnych z zapleczem, pracowni
komputerowej, biblioteki wraz z czy-
telnià. I tu równie˝ powstanie sala
sportowa, której do tej pory brako-
wa∏o, a tak˝e jadalnia z zapleczem.
Zdecydowanie poprawià si´ warun-
ki pracy i nauki. A równie˝ i ta szko-
∏a osiàga znakomite wyniki, to tutaj
realizowany jest Program Edukacji
LeÊnej we wspó∏pracy z NadleÊnic-
twem Drewnica. Szko∏a otrzyma∏a
w ubieg∏ym roku „Zielony Certyfi-
kat”, przyznawany za dzia∏ania
na rzecz zrównowa˝onego rozwoju. 
Kolejne bardzo wa˝ne przedsi´wzi´-
cie to rozpocz´cie budowy p∏ywalni
w Stanis∏awie Pierwszym. To ocze-
kiwana przez mieszkaƒców inwesty-
cja, która w znaczàcy sposób wp∏y-
nie na wzbogacenie oferty sportowo-
-rekreacyjnej naszej gminy. Basen,
zje˝d˝alnia Êlimakowa, sauna i jac-
cuzi zadowolà przedstawicieli ka˝dej
grupy wiekowej. Usytuowanie tego
obiektu w sàsiedztwie gimnazjum

sprawi, ̋ e m∏odzie˝ b´dzie mog∏a bez
problemu korzystaç z jego oferty, co
korzystnie wp∏ynie na rozwój fizycz-
ny i umiej´tnoÊci uczniów. O post´-
pie prac na budowie systematycznie
mieszkaƒców informujemy. 
Szczególnie cieszà mnie zmiany, ja-
kie zasz∏y na Dzikiej Pla˝y. Zamie-
rzeniem naszym by∏o stworzenie
miejsca, które b´dzie wizytówkà na-
szej gminy, b´dzie zach´ca∏o tury-
stów do przyjazdu nad Zalew. Tym-
czasem okaza∏o si´, ̋ e pi´knie zago-
spodarowany teren, kolorowy plac
zabaw dla dzieci, alejki spacerowe
z oÊwietleniem i stylowe ∏aweczki,
przyciàgajà w równej mierze miesz-
kaƒców, którzy ch´tnie sp´dzajà tam
czas wolny. W tym roku kontynu-
owaç b´dziemy prace na Dzikiej Pla-
˝y, powstanie molo i kàpielisko, któ-
re stanowiç b´dà dope∏nienie naszej
oferty rekreacyjno-wypoczynkowej. 
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Bud˝et w roku 2009 w pe∏ni zreali-
zowaliÊmy, co jest powodem do za-
dowolenia i satysfakcji dla nas
wszystkich. Tym bardziej, ˝e nie
wszystkim gminom to si´ uda∏o. Naj-
wi´ksze problemy samorzàdy mia∏y
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Wójt Gminy Niepor´t poszukuje pracowników na stanowisko 
STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO. 

Zatrudnienie w okresie letnim 2010 na kàpielisku „Dzika Pla˝a” w Niepor´cie.
Szczegółowe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç telefonicznie pod numerem 22 767-04-24 w godzinach pracy urz´du. 

Wójt Gminy Niepor´t ogłasza nabór na stanowisko 
PODINSPEKTORA DS. PROMOCJI I INFORMACJI PUBLICZNEJ w Urz´dzie Gminy Niepor´t.

Szczegółowe informacje dotyczàce naboru udost´pnione sà na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepor´t
www.bip.nieporet.pl oraz na tablicy ogłoszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t, adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Informacje w sprawie naboru uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pokój Nr 17, tel. 22 767-04-24 lub 22 767-04-19. 

Wójt Gminy Niepor´t poszukuje pracownika 
DO DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOÂCIAMI.

Preferowane wykształcenie wy˝sze – prawnicze. 
Szczegółowe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu 22 767-04-12 i 767-04-24 w godzinach pracy urz´du. 

OGŁOSZENIA • PRACA • OGŁOSZENIA • PRACA • OGŁOSZENIA • PRACA • OGŁOSZENIA • 

Jednostka Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Niepor´cie
włàczona została
do Krajowego Systemu
Ratowniczo-GaÊniczego,
zorganizowanego przez
Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà. 

ODNOWA i rozwój Zegrza Południowego

PRZYGOTOWANIE do wiosennych inwestycji

Od poczàtku roku trwajà przygotowania do wiosennych inwestycji. W styczniu gmina
ogłosiła 13 zamówieƒ publicznych.

K
rajowy System Ratowni-
czo-GaÊniczy (KSR-G)
funkcjonuje od 1995 roku.

Stanowi integralnà cz´Êç bezpie-
czeƒstwa wewn´trznego paƒstwa.
Jego podstawowym celem jest
ochrona i ratowanie ˝ycia, zdro-
wia, mienia i Êrodowiska poprzez
walk´ z po˝arami i innymi kl´ska-
mi ˝ywio∏owymi, ratownictwo
techniczne i chemiczne. Od 1997
roku dzia∏a równie˝ ratownictwo
ekologiczne i medyczne. 

Jednostka OSP, starajàca si´
o w∏àczenie do KSR-G, musi wy-
kazaç si´ wymaganym poziomem
wyszkolenia cz∏onków i doÊwiad-
czeniem w zrealizowanych ak-
cjach ratowniczych oraz specjali-
stycznym wyposa˝eniem. OSP
w Niepor´cie spe∏nia postawione
standardy. Jej cz∏onkowie biorà
udzia∏ w akcjach na terenie naszej
gminy oraz na terenie gmin sàsied-
nich. Jednostka ma na swoim kon-
cie w 2009 roku 42 interwencje
i znajduje si´ pod tym wzgl´dem

w czo∏ówce powiatu. Nie sà to je-
dynie akcje gaÊnicze. Latem stra-
˝acy czynnie uczestniczyli w zwal-
czaniu skutków tzw. „przyduchy”
na Zalewie, podczas obecnej mroê-
nej i zimy biorà udzia∏ w odÊnie-
˝aniu gminy. Jednostka posiada
m.in. dwa samochody stra˝ackie
– Volvo i Star, zestaw Holmatro
do dzia∏aƒ ratowniczych powypad-
kowych, ∏ódê z silnikiem zaburto-
wym do dzia∏aƒ na wodzie, pom-
p´ szlamowà, specjalistyczne kom-
binezony niezb´dne do usuwania
niebezpiecznych owadów. Decyzja
Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej o w∏àczeniu
jednostki OSP w Niepor´cie
do KSR-G zapad∏a w grudniu ubie-

g∏ego roku. Poprzedzi∏o ja podpisa-
nie porozumienia przez Komen-
danta Powiatowej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w Legionowie
z Wójtem Gminy S∏awomirem Ma-
ciejem Mazurem oraz OSP w Nie-
por´cie. Uroczyste przekazanie de-
cyzji nastàpi∏o podczas ostatniej se-
sji Rady Gminy Niepor´t.
Przekaza∏ ja wójtowi Komendant
Powiatowy PSP bryg. Mariusz Mu-
cha. 

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Nie-
por´cie jest ju˝ drugà jednostkà
z terenu gminy Niepor´t w∏àczonà
do KSR-G. Od marca 2006 roku
dzia∏a w nim OSP w Kàtach W´-
gierskich.

� BW

W 2009 roku zrealizowaliÊmy wiele inwesty-
cji drogowych – powsta∏ parking nad Zale-
wem, dwa parkingi w centrum Niepor´tu,
przebudowaliÊmy chodniki na osiedlu Las,
na osiedlu G∏ogi. Bardzo istotna by∏a inwe-
stycja na ulicy Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie,
Aleksandrowie i Izabelinie. Przebudowa-
na zosta∏a nawierzchnia ulicy na odcin-
ku 3 km, wybudowano chodnik o d∏ugo-
Êci 2,2 km. ZakoƒczyliÊmy asfaltowanie uli-
cy Sienkiewicza w Józefowie, asfalt po∏o˝ony
zosta∏ te˝ na ulicy Wa∏owej w Kàtach
W´gierskich. To tylko niektóre z wykona-
nych inwestycji drogowych. Cz´Êç ulic do-
sta∏a oÊwietlenie np. Cyprysowa i Âwierko-
wa w Stanis∏awowie Pierwszym, zmoderni-
zowane zosta∏o istniejàce oÊwietlenie ulicy
Izabeliƒskiej. 
JeÊli chodzi o wodociàgowanie gminy, to do-
prowadziliÊmy wod´ do ostatniej ju˝ wsi,
do Beniaminowa. ZakoƒczyliÊmy te˝ budo-
w´ sieci w Ryni. W ten sposób ca∏a gmi-
na zosta∏a zwodociàgowania. W ubieg∏ym
roku wykonana zosta∏a równie˝ dokumenta-
cja projektowa inwestycji kanalizacyjnych,
zaplanowanych do realizacji w 2010 roku. 
Warto w tym momencie dodaç, ˝e od stycz-
nia 2009 roku dzia∏a Gminny Zak∏ad Komu-
nalny, który realizuje wszystkie zadania
zwiàzane z zaopatrzeniem mieszkaƒców
w wod´ i odprowadzaniem Êcieków, a tak-
˝e sprawy zwiàzane z funkcjonowaniem lo-
kali komunalnych. Szybki rozwój gminy
i zwiàzana z nim du˝a iloÊç ró˝norodnych
zadaƒ do realizacji, wymuszajà koniecznoÊç
tworzenia wyspecjalizowanych jednostek,
realizujàcych okreÊlone dzia∏ania. Stàd po-
wo∏anie do ˝ycia Gminnego Zak∏adu Komu-
nalnego, a na poczàtku 2010 roku Rada
Gminy przyj´∏a uchwa∏´ o utworzeniu Gmin-
nego Zespo∏u OÊwiaty. W przysz∏oÊci myÊli-
my te˝ o powo∏aniu jednostki, zajmujàcej si´
sprawami z zakresu sportu i turystyki, w tym
eksploatacjà Dzikiej Pla˝y i p∏ywalni.
Musz´ jeszcze wspomnieç o dzia∏aniach, po-
dejmowanych na rzecz ochrony zdrowia
i Êrodowiska. W 2009 roku uruchomiliÊmy
program bezp∏atnych szczepieƒ przeciwko
rakowi szyjki macicy, którym obj´tych zosta-
∏o 60 dziewczàt z rocznika 1997. Chcemy ak-
tywnie w∏àczyç si´ w walk´ z tà groênà cho-
robà i zabezpieczyç przed nià nasze miesz-
kanki. Zrealizowany te˝ zosta∏ program
szczepieƒ ochronnych przeciwko grypie
mieszkaƒców wieku powy˝ej 65 lat. W zakre-
sie ochrony Êrodowiska realizowane by∏y
ró˝norodne dzia∏ania – system selektywnej
zbiórki odpadów „u êród∏a”, zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych, cieszàca si´ du-
˝à popularnoÊcià, zbiórka zu˝ytego sprz´tu
RTV i AGD oraz baterii. Prowadzimy te˝ od-
biór azbestu z posesji, dofinansowaliÊmy bu-
dow´ 12 przydomowych pompowni Êcieków.
Mam nadziej´, ˝e dzi´ki temu, nasza gmi-
na b´dzie coraz czystsza, a tym samym co-
raz ∏adniejsza. S∏u˝y temu równie˝ zagospo-
darowywanie terenów zielonych, w 2009 ro-
ku Plac WolnoÊci zyska∏ nowy wizerunek,
posadzono na nim roÊliny w 15 gatunkach.
W sezonie nasze oczy cieszy∏y te˝ zawieszo-
ne wzd∏u˝ ulic pelargonie. B´dziemy konty-
nuowaç te dzia∏ania, myÊl´ ̋ e z korzyÊcià dla
nas wszystkich. Przypomn´ jeszcze, ̋ e w tro-
sce o bezpieczeƒstwo na drogach, zainsta-
lowaliÊmy dwa maszty do fotoradarów – je-
den przy przejÊciu dla pieszych w pobli˝u
gimnazjum, drugi w ruchliwym punkcie
w Woli Aleksandra. 

JJaakk  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssii´́  bbuudd˝̋eett  nnaa rrookk 22001100??
Ten bud˝et jest rekordowy, zarówno
pod wzgl´dem wielkoÊci w ogóle, jak i kwot
przeznaczonych na inwestycje. Pomijajàc
miasto Legionowo, jest to najwi´kszy bud˝et
w powiecie. Dochody zaplanowane zosta∏y
na kwot´ przesz∏o 55 mln z∏, co stanowi
wzrost o blisko po∏ow´ w stosunku do roku
ubieg∏ego. Wydatki zaplanowane zosta∏y
w rekordowej wysokoÊci 65,5 mln z∏, to
o 20,8 mln wi´cej ni˝ w roku 2009. Bud˝et
ma charakter zdecydowanie proinwestycyj-
ny – na inwestycje przeznaczyliÊmy 30,1 mln z∏,
co stanowi 46% wydatków. Do tej pory ten
wskaênik wynosi∏ najcz´Êciej ok. 25%, wi´c
wzrost jest bardzo wyraêny. Wysoki jest rów-
nie˝ udzia∏ procentowy Êrodków unijnych
w ca∏oÊci wydatków inwestycyjnych – 47%.
Podam przyk∏ady zaplanowanych inwestycji,
pe∏na informacj´ o nich znajdà czytelnicy
w nast´pnym numerze WieÊci, w Poradniku
Bud˝etowym.
Kontynuujemy budow´ szko∏y w Izabelinie,
p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierwszym oraz
zagospodarowanie Dzikiej Pla˝y. Ju˝ przy-
stàpiliÊmy do modernizacji budynku komu-
nalnego w Zegrzu Po∏udniowym. Na parte-
rze znajdowaç si´ b´dzie oÊrodek zdrowia,
na pi´trze filia Gminnego OÊrodka Kultury
z salà widowiskowà i salà komputerowà.
Przystàpimy do rozbudowy budyneku SP
ZOZ w Niepor´cie. Niezb´dna jest budowa
nowej sali sportowej w Niepor´cie, w tym
roku przygotujemy projekt. Rozbudowywaç
b´dziemy gminnà sieç kanalizacyjnà i wo-
dociàgowà – m.in. w ulicy Jana Kazimierza
w Niepor´cie, b´dzie to bardzo du˝e przed-
si´wzi´cie. Zmodernizujemy Stacj´ Uzdat-
niania Wody w Stanis∏awowie Pierwszym.
Powstanà place zabaw dla dzieci – na osie-
dlu G∏ogi; przy filiach GOK w: Kàtach W´-
gierskich, Stanis∏awowie Drugim i Beniami-
nowie; przy szko∏ach w: Bia∏obrzegach, Jó-
zefowie i Niepor´cie. W przypadku placów
zabaw przy szko∏ach wystàpiliÊmy o dofinan-
sowanie w ramach rzàdowego programu
„Radosna szko∏a”. 
Bardzo szeroki jest zakres zaplanowanych
inwestycji drogowych, na które przeznaczy-
liÊmy przesz∏o 5 mln z∏. Wymieni´ tylko nie-
które: przebudowa ulicy Kwiatowej w Mi-
cha∏owie-Grabinie, LeÊnej w Józefowie,
Polnej w Aleksandrowie, Bagiennej w Kà-
tach W´gierskich, LeÊnej w Izabelinie.
Na Akacjowej w Kàtach W´gierskich po-
wstanie chodnik, przebudowany zostanie
chodnik na Dworcowej w Niepor´cie i chod-
niki na osiedlu Las oraz na osiedlu w Bia-
∏obrzegach. Tam te˝ zbudowane b´dà nowe
parkingi, podobnie na osiedlu G∏ogi.
Tak du˝y bud˝et i wiele zadaƒ do realizacji
b´dzie wyzwaniem dla wszystkich pracowni-
ków urz´du i jednostek organizacyjnych. Cze-
ka nas rok wyt´˝onej pracy, ale te˝ rok któ-
ry b´dzie mia∏ istotne znaczenie dla rozwoju
gminy. Szeroki zakres planowanych inwesty-
cji – kanalizacja, wodociàgi, budowa dróg,
chodników, oÊwietlenia, inwestycje w oÊwia-
cie i sportowe zwi´kszà atrakcyjnoÊç naszej
gminy, zach´cà do osiedlania si´ na naszym
terenie, do rozwijania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. Wszystkim nam zale˝y na tym, by nasza
gmina by∏a nowoczesna, czysta, ˝eby by∏a
miejscem przyjaznym dla mieszkaƒców. ˚e-
by nasze dzieci korzysta∏y z bogatej oferty
szkó∏, osiàgajàcych wysoki poziom. JesteÊmy
na dobrej drodze, by to osiàgnàç.
DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..  �

JAKI był rok 2009 i jakie sà plany na rok 2010?
ddookkooƒƒcczzeenniiee  wwyywwiiaadduu  zzee  ssttrr..  11

W dniu 25 stycznia na Osiedlu Woj-
skowym nr 13 w Zegrzu Po∏udnio-
wym odby∏o si´ spotkanie pracow-
ników urz´du oraz przedstawicieli
firmy „Wald-Glob” z Pu∏tuska
– wykonawcy inwestycji, w celu
przekazania obiektu do przebudowy
oraz zmiany sposobu u˝ytkowania
istniejàcego budynku komunalnego.

Przypomnijmy, ˝e w 2008r. zo-
sta∏ wykonany projekt budowlany
przebudowy budynku. Obejmuje

on przebudow´ parteru i pi´tra bu-
dynku, z dobudowà klatki schodo-
wej i windy. Na parterze budynku
ma znajdowaç si´ OÊrodek Zdro-
wia w Zegrzu Po∏udniowym,
na pi´trze Filia Gminnego OÊrod-
ka Kultury z salà komputerowà
przeznaczonà na 10 komputerów
oraz salà widowiskowà, która mo-
˝e byç wykorzystywana m.in.
do organizowania spotkaƒ, zaj´ç
kulturalno-oÊwiatowych dla miesz-

kaƒców so∏ectwa Zegrze Po∏udnio-
we i innych okolicznych miejsco-
woÊci. Ca∏kowity koszt wykonania
robót budowlanych to 696 tys z∏. 

Gmina Niepor´t otrzyma∏a dofi-
nansowanie na realizacj´ inwesty-
cji ze Êrodków Unii Europejskiej tj.
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-13 i dzia-
∏ania „Odnowa i rozwój wsi”
w wysokoÊci 50% kosztów inwe-
stycji netto. � Piotr Brysiacz

BEZPIECZNIEJ w gminie

� Og∏oszony zosta∏ przetarg
na budow´ mola spacerowego
i pomostu p∏ywajàcego na Dzi-
kiej Pla˝y w Niepor´cie. Otwar-
cie ofert nastàpi 18 lutego.

� Og∏oszone zosta∏y przetargi nie-
ograniczone na budow´ dróg: uli-
cy Polnej w Aleksandrowie
– otwarcie ofert 15 lutego; ulicy
Kwiatowej w Micha∏owie-
-Grabinie, Âwierkowej i Cypryso-
wej w Stanis∏awowie Pierwszym,

drogi dojazdowej w Zegrzu Po∏u-
dniowym – otwarcie tych ofert
przewidziane jest 22 lutego.

� Otwarcie ofert w przetargu na bu-
dow´ chodnika na ul. Akacjowej
w Katach W´gierskich nastàpi 22
lutego.

� Og∏oszono przetarg na budow´
oÊwietlenia ul. Stru˝aƒskiej w Jó-
zefowie i ul. Spacerowej w Ryni.
Otwarcie ofert nastàpi 8 lutego.

� Og∏oszony zosta∏ tak˝e przetarg

na budow´ wodociàgu w ulicy
Objazdowej w Józefowie. Otwar-
cie ofert – 12 lutego.

� Og∏oszone zosta∏y rów-
nie˝ 4 przetargi na wykonanie
dokumentacji projektowej prze-
budowy dróg: ̊ wirowej w Benia-
minowie, Topolowej w Wólce
Radzymiƒskiej, Kasztanowej
w Micha∏owie-Grabinie, Granicz-
nej i Piaskowej w Zegrzu Po∏u-
dniowym. � BW
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BUD˚ETOWA sesja Rady
Gminy Niepor´t

Zima w tym roku wyjàtkowo dopi-
sa∏a. Gruba pokrywa Êniegu i silne
mrozy nie u∏atwiajà ptakom prze-
trwania w tak trudnych warunkach.
Dlatego pami´tajmy o wystawianiu
karmników z ziarnem i topionym
t∏uszczem zwierz´cym lub popular-
nà s∏oninkà. W okresie przerwy zi-

mowej w zaj´ciach szkolnych zach´-
cajmy dzieci do przygotowania
na podwórkach miejsc do dokarmia-
nia ptactwa i uzupe∏niania po˝ywie-
nia. Aby wiosnà rozkoszowaç si´
Êpiewem naszych ma∏ych przyjació∏
pami´tajmy o nich równie˝ zimà. 

� D. Wróbel

Wraz z jubilatami do Gminnego
OÊrodka Kultury przybyli cz∏onko-
wie ich rodzin – dzieci, wnuki i pra-
wnuki. Cztery pokolenia, zasiadajà-
ce przy jednym stole, dzieli∏y si´ ra-
doÊcià i dzi´kowa∏y za lata
wspólnego ̋ ycia, wype∏nionego mi-
∏oÊcià, troskà i opiekà. By∏a mowa
o wartoÊciach, o których nie mo˝na
zapominaç, pomagajà bowiem prze-
trwaç trudne chwile i pozwalajà
do póênych lat cieszyç si´ bliskoÊcià
rodziny – o tolerancji, wzajemnym
szacunku, wiernoÊci, mi∏oÊci i wyba-

czaniu. Prze˝ycie 50 lat w zwiàzku
ma∏˝eƒskim Êwiadczy o wielkiej od-
powiedzialnoÊci, z jakà jubilaci trak-
tujà ma∏˝eƒstwo i rodzin´, stajàc si´
wzorem dla m∏odszych i mniej do-
Êwiadczonych par.

Podczas uroczystoÊci medale
za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie
wr´cza∏ w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wójt S∏awomir

Maciej Mazur. Dostojne pary uhono-
rowane zosta∏y równie˝ pamiàtkowy-
mi albumami oraz bukietami kwia-
tów. Najlepszym ˝yczeniom towa-
rzyszy∏a lampka szampana i tort
oraz specjalna niespodzianka, wyst´p
zespo∏u wokalnego Studio Piosenki,
który przypomnia∏ popularne przebo-
je polskiej muzyki rozrywkowej. 

� B. Wilk

Intencjà programu jest stworzenie
w szko∏ach warunków do aktywno-
Êci ruchowej dzieci, porównywal-
nych ze standardami wychowania
przedszkolnego. Majà one zapewniç
mo˝liwoÊç organizacji zabaw rucho-
wych zgodnie z naturalnymi potrze-
bami rozwojowymi dzieci, zwiàza-
nymi z du˝à aktywnoÊcià fizycznà. 

Wójt S∏awomir Maciej Mazur wy-
stàpi∏ z wnioskiem do Wojewody
Mazowieckiego o Êrodki na zakup

odpowiednich pomocy dydaktycz-
nych. Przyznane gminie dofinanso-
wanie wynios∏o 36 tys. z∏. W czte-
rech szko∏ach: w Niepor´cie, Józefo-
wie, Bia∏obrzegach i Wólce
Radzymiƒskiej powsta∏y miejsca
do zabawy, wyposa˝one m.in. w du-
˝e mi´kkie klocki, materace, tory
przeszkód, du˝e pi∏ki i figury geo-
metryczne. Sà te˝ gry planszowe
i uk∏adanki. Zabawki rozwijajà dzie-
ci ruchowo, usprawniajà koordyna-

cj´ wzrokowo-ruchowà, çwiczà wy-
obraêni´. 

W koƒcu ubieg∏ego roku gmi-
na wystàpi∏a do Wojewody z wnio-
skiem o dofinansowanie, w ramach
drugiej edycji programu „Radosna
szko∏a”, budowy trzech placów za-
baw, przy szko∏ach w Józefowie,
Niepor´cie i Bia∏obrzegach. Ârodki
mogà byç przyznane w wysoko-
Êci 50% wartoÊci inwestycji, czy-
li 300 tys. z∏. � B. Wilk

KARMNIKI dla ptaków

MAŁ˚E¡SKA
stałoÊç

RADOSNE
szkoły

W czterech gminnych
szkołach powstały miejsca
zabaw dla najmłodszych
uczniów, ze Êrodków
rzàdowego programu MEN
„Radosna szkoła”.

WYRÓ˚NIONE PARY MA¸˚E¡SKIE:

Helena i Jan Kawka – Kàty W´gierskie
Janina i Jan Bielawscy – Bia∏obrzegi

Jadwiga i Stanis∏aw Gera – Micha∏ów-Grabina
Lucyna i W∏adys∏aw Marchlewscy – Zegrze Po∏udniowe

Bo˝ena i Antoni Âlascy – Zegrze Po∏udniowe
Krystyna i Wit Magiera – Zegrze Po∏udniowe

Danuta i Mieczys∏aw Kasieczka – Zegrze Po∏udniowe
Maria i Piotr Szraga – Wólka Radzymiƒska
Wies∏awa i Stanis∏aw Piechociƒscy – Józefów
Zdzis∏awa i Leon Semper – Stanis∏awów Drugi

18 stycznia 10 par
mał˝eƒskich z gminy
Niepor´t Êwi´towało
wyjàtkowy jubileusz 
– 50-lecie wspólnej drogi
˝yciowej.

21 stycznia odbyła si´ pierwsza w 2010 roku sesja Rady Gminy Niepor´t.
Głównym jej tematem było rozpatrzenie projektu uchwały bud˝etowej.

PRZEPROWADZONE AUDYTY 

WEWN¢TRZNE W URZ¢DZIE GMINY NIEPOR¢T 

I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 

W 2009 ROKU

W 2009 roku przeprowadzono audyty wewn´trzne w obsza-
rach: pomocy spo∏ecznej, oÊwiaty ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem funkcjonowania sto∏ówek szkolnych, us∏ug komunal-
nych oraz administrowania infrastrukturà Urz´du Gminy Nie-
por´t. 
Sformu∏owane zalecenia spowodowa∏y m.in.: powstanie pro-
cedury wy∏aniania dostawców ˝ywnoÊci do sto∏ówek szkol-
nych, dok∏adnego ewidencjonowania przychodów i rozchodów
˝ywnoÊci w magazynach; zgodne z prawem wydawanie decy-
zji administracyjnych w zakresie udzielanych us∏ug opiekuƒ-
czych. Ponadto rozpocz´to dzia∏ania dotyczàce opracowania
diagnozy Êrodowiska spo∏ecznego w ca∏ej gminie pod kàtem
potrzeb spo∏ecznych, a nast´pnie ustalenia mo˝liwoÊci utwo-
rzenia placówek wsparcia dziennego, Êwiadczàcych pomoc dzie-
ciom i ich rodzinom, mieszkajàcym na terenie gminy.
Zalecenia w sferze us∏ug komunalnych spowodowa∏y przystà-
pienie do realizacji regularnych przeglàdów stanu technicz-
nego budynków.
W wyniku przeprowadzonych zadaƒ audytowych Wójt Gminy
Niepor´t uzyska∏ zapewnienie, ˝e w badanych obszarach za-
dania wykonywane b´dà zgodnie z powszechnie obowiàzujà-
cym prawem i procedurami wewn´trznymi, a jednoczeÊnie
w sposób efektywny, oszcz´dny i terminowy. 

� A. Cichocka

G
oÊçmi sesji byli przedstawi-
ciele Paƒstwowej Powiatowej
Stra˝y Po˝arnej w Legiono-

wie oraz gminnej OSP. Ich obecnoÊç
by∏a zwiàzana z przyj´ciem Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-GaÊniczego. Komendant PPSP
w Legionowie bryg. Mariusz Mucha
uroczyÊcie wr´czy∏ wójtowi Macie-
jowi Mazurowi decyzj´ Komendan-
ta G∏ównego PSP o w∏àczeniu jed-
nostki do grona wyspecjalizowa-
nych jednostek. Dzia∏ajà one
w jedynym ogólnopolskim systemie,
którego zadaniem jest ochrona i ra-
towanie ˝ycia, mienia i Êrodowiska. 

W trakcie obrad Przewodniczàcy

przedstawi∏ sprawozdanie z prac
Rady w 2009 roku. Odczytane zosta-
∏y równie˝ sprawozdania z prac po-
szczególnych komisji. 

Skarbnik Gminy zapozna∏a zebra-
nych z opinià Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o przed∏o˝onym przez
Wójta projekcie uchwa∏y. Przewod-
niczàcy poszczególnych komisji
przedstawili opinie wypracowane
na posiedzeniach przez radnych.
Projekt bud˝etu zyska∏ pozytywnà
opini´ zarówno organu nadzoru fi-
nansowego, jak i radnych. Po dysku-
sji, podczas g∏osowania bud˝et zo-
sta∏ przyj´ty bezwzgl´dnà wi´kszo-
Êcià g∏osów, Uchwa∏à Nr
XLIV/5/2010.

Dochody zosta∏y ustalone w ∏àcznej
kwocie 55 236 212 z∏, z tego: docho-
dy bie˝àce w kwocie 36 162 134 z∏,
majàtkowe 19 074 078 z∏.

Gminne wydatki ustalono w kwocie
∏àcznej 65 612 052 z∏, z tego: wydat-
ki bie˝àce w kwocie 35 496 052 z∏,
majàtkowe 30 116 000 z∏.

Na inwestycje zaplanowana zosta∏
rekordowa kwota 30 116 000 z∏, co
stanowi 46% wydatków ogó∏em. 

WÊród podj´tych jeszcze na sesji
uchwa∏ znalaz∏y si´ m.in:
– Uchwa∏a Nr XLIV/3/2010 w spra-

wie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej pod nazwà „Gmin-
ny Zespó∏ OÊwiaty w Niepor´cie”.
Jednostka powo∏ana zosta∏a do re-

alizacji wszystkich zadaƒ z zakresu
gminnej oÊwiaty. Utworzona zosta-
∏a na bazie istniejàcego w Urz´dzie
Dzia∏u OÊwiaty.
– Uchwa∏a Nr XLIV/4/2010 w spra-

wie: pozytywnego zaopiniowania
projektu planu aglomeracji War-
szawa.
W celu zwi´kszenia mo˝liwoÊci

pozyskiwania Êrodków zewn´trz-

nych na realizacj´ zadaƒ w zakresie
rozbudowy systemów odprowadza-
nia i oczyszczania Êcieków Gmi-
na Niepor´t powinna znajdowaç si´
na liÊcie Krajowego Programu
Oczyszczania Âcieków Komunal-
nych (KPOÂK). Umieszczenie na li-
Êcie zwiàzane jest z koniecznoÊcià
utworzenia na terenie Gminy aglo-
meracji. � BW

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Eugeniusz Woêniakowski i zast´pca
Przewodniczàcego Marian Oszczyk
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FERIE ZIMOWE W GMINIE NIEPOR¢T
Z

aj´cia przygotowuje Gminny OÊro-
dek Kultury w Niepor´cie w termi-
nie 1 – 12 lutego. Zaj´cia b´dà si´

odbywa∏y w godzinach 10.30 – 14.00
w dwóch grupach wiekowych: gru-
pa I (klasy 0, I, II, III), grupa II (kla-
sy IV, V, VI oraz gimnazjum). Zaj´cia b´-
dà trwa∏y po 1,5 godziny, zamiennie gru-
pami.
I tydzieƒ
• 1 lutego

Pokaz ˝ywych gadów (siedem gatun-
ków w´˝y niejadowitych).
Warsztaty kulinarne.

• 2 lutego
Wyjazd do kina.

• 3 lutego
Warsztaty ceramiczne – instrumenty
muzyczne z gliny.
Warsztaty muzyczne – nauka gry na in-
strumentach.

• 4 lutego
Wyjazd: basen i zwiedzanie elektrowni
wodnej w D´be.

• 05 lutego
Warsztaty plastyczne z papier maché
– rzeêby z masy papierowej. 
Zabawa z taƒcem.

II tydzieƒ
• 8 lutego

Zabawa w teatr.
Bezpieczny w drodze – spotkanie z po-
licjantem.

• 9 lutego
Warsztaty papiernicze i drukarskie
– „Jak powstaje papier”.
Origami/Papieroplastyka.

• 10 lutego
Bawimy si´ w Indian.
Bi˝uteria wed∏ug w∏asnego pomys∏u.

• 11 lutego
Wyjazd: kino i kr´gielnia.

• 12 lutego
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru
Banasiów – godz. 11.00.
Pokaz umiej´tnoÊci zdobytych
na warsztatach.

Na zaj´cia dzieci b´dzie dowozi∏ auto-
kar wg rozk∏adu:
– Wólka Radzymiƒska (plac obok szko-

∏y) – 9.00 
– Beniaminów (OÊrodek Kultury) – 9.15
– Bia∏obrzegi (p´tla) – 9.20
– Zegrze (p´tla) – 9.35
– Stanis∏awów Drugi (OÊrodek Kultu-

ry) – 9.45
– Kàty W´gierskie (OÊrodek Kultury) – 9.50
– Józefów SP – 9.55
– Rembelszczyzna (przystanek w stron´

Niepor´tu) – 10.05
– Stanis∏awów Pierwszy (koÊció∏) – 10.10
– Aleksandrów (figurka) – 10.20
– Niepor´t (GOK) – 10.30

Podczas ferii zimowych w Szkole Podsta-
wowej w Niepor´cie odbywaç si´ b´dà
zaj´cia sportowe prowadzone przez trene-
ra pi∏ki no˝nej pana Stanis∏awa Pisarka.
Harmonogram zaj´ç:
• poniedzia∏ki (01.02 i 08.02) g. 10.00-12.00
• czwartki (04.02 i 11.02) g. 10.00-12.00

Dla uczniów Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏a-
wowie Pierwszym w czasie ferii zimowych
odb´dà si´ zaj´cia wg harmonogramu:
I tydzieƒ
• 1 lutego

10.00-12.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 
10.00-11.30 – Pi∏ka siatkowa – Broni-
s∏aw Orlikowski
11.30-13.00 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy – D. PieÊniak

• 2 lutego
10.30-12.00 – Edukacja filmowa – Iwo-
na Kutra
10.30-12.00 – Zaj´cia komputerowe
– Piotr Kutra 
10.00-12.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej
12.00-13.00 – Zaj´cia plastyczne
– I. Bartosiewicz
10.00-12.00 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy – D. PieÊniak

• 3 lutego
14.00-16.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 
13.00-15.00 – Oglàdanie filmu w wer-
sji angloj´zycznej – El˝bieta Wyszyƒ-
ska 
10.00-11.30 – Pi∏ka siatkowa – B. Or-
likowski 
11.30-13.30 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy – D. PieÊniak

• 4 lutego
10.00-12.00 – Pi∏ka siatkowa-ch∏opcy
– D. PieÊniak
14.00-16.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 

• 5 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 
10.00-11.30 – Pi∏ka siatkowa – B. Or-
likowski 
11.30-13.30 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy– D. PieÊniak

II tydzieƒ
• 8 lutego

10.00-12.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 
10.00-11.30 – Pi∏ka siatkowa – B. Or-
likowski 
11.30-13.30 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy– D. PieÊniak

• 9 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 

10.00-12.00 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy– D. PieÊniak

• 10 lutego
10.00-11.30 – Pi∏ka siatkowa – B. Or-
likowski 
11.30-13.30 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy– D. PieÊniak
14.00-16.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 

• 11 lutego
10.00-11.30 – Pi∏ka siatkowa – B. Or-
likowski 
11.30-13.30 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy– D. PieÊniak
14.00-16.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 

• 12 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia sportowe-pi∏ka
no˝na, unihokej – Roman Madej 
12.00-13.30 – Gry i zabawy ruchowe
– A. Wenerska 
10.00-12.00 – Pi∏ka siatkowa – ch∏op-
cy– D. PieÊniak

Dla uczniów w Szkole Podstawowej
w Bia∏obrzegach przygotowano nast´-
pujàce atrakcje:
I tydzieƒ
• 1 lutego

9.00-11.00 zaj´cia komputerowe,
9.00-11.00 zaj´cia muzyczne
16.15-18.00– gry zespo∏owe (hala JW)

• 2 lutego
9.00-11.00 zaj´cia komputerowe,
9.00-11.00 zaj´cia muzyczne
16.15-18.00 – gry zespo∏owe (hala
Alianz Rynia)

• 3 lutego
9.00-13.00 zaj´cia plastyczne
9.30-11.30 gry zespo∏owe (hala JW)
16.15-18.00– Gry zespo∏owe (hala JW)

• 4 lutego
9.30-11.30 – Gry zespo∏owe (hala JW)
16.15-18.00 – Gry zespo∏owe (hala
Alianz Rynia)

• 5 lutego
16.15-18.00– Gry zespo∏owe (hala JW)

• 7 lutego (niedziela)
14.00-16.00 – Gry zespo∏owe (hala
Alianz Rynia)

II tydzieƒ
• 8 lutego

16.15-18.00– Gry zespo∏owe (hala JW)
• 9 lutego

16.15-18.00 – Gry zespo∏owe (hala
Alianz Rynia)

• 10 lutego
9.30-11.30 – Gry zespo∏owe (hala JW)
16.15-18.00 – Gry zespo∏owe (hala
JW.)

• 11 lutego
9.00-13.30 – Turniej tenisa sto∏owego
16.15-18.00 – Gry zespo∏owe (hala
Alianz Rynia)

• 12 lutego
16.15-18.00 – Gry zespo∏owe (hala JW)

• 14 lutego
14.00-16.00 – Gry zespo∏owe (hala
Alianz Rynia)

Dla uczniów w Szkole Podstawowej w Iza-
belinie przygotowano nast´pujàce zaj´cia:
I tydzieƒ
• 1 lutego

10.30-12.00 – Tenis sto∏owy
10.00-12.15 – Zaj´cia plastyczne

• 2 lutego
8.30-10.00 – Zaj´cia ruchowe (Sala gim-
nastyczna Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym)
10.00-11.00 – Zabawy j´zykowe (an-
gielski kl. I-III)
10.30-12.00 – Tenis sto∏owy
11.00-12.00 – Zabawy j´zykowe (an-
gielski kl. IV-VI)

• 3 lutego
10.00-12.15 – Zaj´cia plastyczne
10.00-12.00 – Zaj´cia teatralno-muzyczne

• 4 lutego
8.30-10.00 – Zaj´cia ruchowe (Sala
gimnastyczna Gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym)
8.00-10.00 – Zaj´cia ruchowe
10.30-12.00 – Tenis sto∏owy

• 5 lutego
8.00-10.00 – Zaj´cia ruchowe

Natomiast uczniowie Szkole Podstawo-
wej w Józefowie w godz. 10.00-14.00
mogà udaç si´ na zaj´cia:
I tydzieƒ
• 1 lutego

Wyjazd na lodowisko – Dorota Mali-
nowska, Magdalena Ko∏buk

• 2 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia teatralne – Wio-
letta Kunkel
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 3 lutego
10.00-12.00 – W Êwiecie gier i zabaw
logicznych – Agnieszka Sysiak
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 4 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia przyrodnicze
– Jolanta Wojdalska
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 5 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia plastyczne – Bar-
bara Krawczak
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

II tydzieƒ
• 8 lutego

10.00-12.00 – Zaj´cia plastyczne –
Paulina Nowaczyk-Pisarska

12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 9 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia komputerowe
– Monika Serafiƒska
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 10 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia muzyczne
– Aleksandra Giemza, Joanna Kiliƒska
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 11 lutego
10.00-12.00 – Gry i zabawy stolikowe
– Rados∏awa Skowroƒska
10.00-12.00 – Filmy dla dzieci, budow-
le z klocków – Maria Zieliƒska
10.00-12.00 – Tenis sto∏owy, pi∏ka
r´czna – Janina Lengiewicz
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

• 12 lutego
10.00-12.00 – Zaj´cia plastyczne i mu-
zyczne – Katarzyna Zieliƒska, Krzysz-
tof Kolator
12.00-14.00 – Zaj´cia sportowe – gry
zespo∏owe – Roman Madej

W ferie zimowe w Szkole Podstawowej
w Wólce Radzymiƒskiej przygotowano
nast´pujàce atrakcje:
I tydzieƒ
• 1 lutego

14.10-16.00 – Pi∏ka no˝na – R. Madej
• 2 lutego

14.10-16.00 – Pi∏ka no˝na – R. Madej
• 3 lutego

9.00-12.00 – Zaj´cia plastyczne
– U. No˝yƒska
11.00 – 13.00 – Zaj´cia Êwietlicowe
– E. Pisarek
Spotkanie z ksià˝kà – M. B∏a˝czuk

• 5 lutego
14.10 – 16.00 – Pi∏ka no˝na – R. Madej

II tydzieƒ
• 8 lutego

14.10-16.00 – pi∏ka no˝na – R. Madej
• 9 lutego

14.10-16.00 – pi∏ka no˝na – R. Madej 
• 10 lutego

12.00-15.00 – zaj´cia plastyczne
– U. No˝yƒska
Zaj´cia Êwietlicowe – K. Kotowska
Pi∏ka siatkowa – A. Chodorowska

• 12 lutego
11.00-13.00 – zaj´cia komputerowe
– A.Czerkas-Lubarska 
Zaj´cia Êwietlicowe – M. Markiewicz
14.10-16.00 – pi∏ka no˝na – R. Madej

Serdecznie zapraszamy uczniów na za-
j´cia i ˝yczymy udanego wypoczynku.

�
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TALENTY Tokaja 
wyłonione!
W

ostatni dzieƒ przed feriami
w Szkole Podstawowej
w Niepor´cie odby∏ si´ wy-

jàtkowy konkurs m∏odych talentów
MASZ TALENT. Do udzia∏u w nim
zg∏osi∏o si´ ponad pi´çdziesi´ciu ar-
tystów z klas 1 – 6. Mieli oni okazj´
zaprezentowaç swoje pozaszkolne pa-
sje oraz umiej´tnoÊci nabyte najcz´-
Êciej na dodatkowych zaj´ciach.
W trakcie konkursu wys∏uchaliÊmy
i obejrzeliÊmy popisy wokalne, instru-
mentalne, taneczne i aktorskie.
Wszystkich zachwyci∏a ró˝norodnoÊç
umiej´tnoÊci artystycznych jakie po-
siadajà nasi uczniowie. Dla niektó-
rych by∏ to pierwszy wyst´p przed tak
licznà i wymagajàcà publicznoÊcià.
Jury mia∏o bardzo trudne zadanie, po-
niewa˝ konkurencja by∏a du˝a a arty-
Êci Êwietnie przygotowani. Jednak˝e
pierwsze miejsce przyznano jednog∏o-
Ênie Aleksowi B∏´dniakowi z kl 4 b
za wykonanie wyjàtkowo trudnej pio-
senki z repertuaru Michaela Jackso-
na „Bille Jean”. Aleks nie tylko
doskonale zaÊpiewa∏ piosenk´
pod wzgl´dem melodycznym i inter-

pretacyjnym, ale równie˝ w trakcie
taƒczy∏, w charakterystyczny dla swo-
jego idola sposób. Aleks ma du˝y, ar-
tystyczny potencja∏ i wrodzony talent
aktorski. Wyst´pem tym oczarowa∏
nie tylko jury, ale tak˝e uwiód∏ s∏u-
chaczy, którzy przyznali mu dodatko-
wà nagrod´ publicznoÊci. Po swoim
wyst´pie rozdawa∏ autografy niczym
prawdziwa gwiazda. Drugie miejsce
exequo zdoby∏y równie Êwietnie za-
powiadajàce si´ wokalistki, o ∏adnych,
czystych barwach g∏osu: Ada Sarlej
z kl.5a za piosenk´ z repertuaru Ani
Dàbrowskiej „Nigdy nie mów nigdy”
oraz Ola Juszczyk z kl.3b za piosen-
k´ Gosi Andrzejewicz „Pozwól ˝yç”.
Do trzeciego miejsca jury zakwalifi-
kowa∏o trzech uczniów: Jul´ Kutr´
z kl.1a za Êliczne wykonanie piosen-
ki „Rudy rydz”, ̧ ukasza Kucharskie-
go z kl.6b za trudnà piosenk´ zespo-
∏u Green Day „21 guns”, oraz Juli´
Sura∏´ z kl 4b za subtelne wykonanie
piosenki „The show” z repertuaru
Lenki. 

Wyró˝nienia otrzymali: Bolek Siko-
ra, Kuba Marczak i Ola Kopeç

za wspania∏à gr´ na keyboardzie,
Monika Lozia za piosenk´ Lady
Ga Gi oraz Ada Bizowska za uk∏ad ta-
neczny.

Nagrody rzeczowe (profesjonalne
multimedialne p∏yty z podk∏adami ka-
raoke i mikrofonami) zosta∏y ufundo-
wane z funduszy Rady Rodziców,
której bardzo dzi´kujemy za wspiera-
nie naszych szkolnych inicjatyw. 

Ten dzieƒ z pewnoÊcià przejdzie
do historii szko∏y jako dzieƒ, który po-
kaza∏ naszemu Êrodowisku rodzàce
si´ talenty, a przede wszystkim dostar-
czy∏ wielu artystycznych wzruszeƒ
s∏uchaczom.

JesteÊmy dumni, ˝e w naszej szko-
le jest tylu uczniów, majàcych ró˝no-
rodne pasje i chcàcych pog∏´biaç
swoje zainteresowania w ró˝nych
dziedzinach. 

Tym, którzy wygrali serdecznie
gratulujemy, a tym, którzy otrzymali
nagrody pocieszenia, ̋ yczymy sukce-
sów w nast´pnych konkursach!

� Monika Kamiƒska-Thomas

Zdobywca I miejsca Aleks B∏´dniak

Ada Sarlej II miejsce III miejsce Jula Kutra

III miejsce Lukasz Kucharski Wyró˝niony duet: Bolek Sikora,
Kuba Marczak

Szanty Ola Baƒska Jury mia∏o trudne zadanie z wy∏onieniem laureatów

Ola Juszczyk II miejsce III miejsce Julka Sura∏a
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...serdecznie zapraszamy Ci´ na spotkanie Stowarzyszenia
Zwyk∏ego Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t

JeÊli JesteÊ miłoÊnikiem historii
regionu gminy Niepor´t...

BAL KARNAWAŁOWY 
z Babcià i Dziadkiem 
w Akademii Małych 
Odkrywców w Zegrzu
Południowym

Babcia i Dziadek to nie tylko najbli˝sze
nam osoby, które nas rozpieszczajà,
pocieszajà, majà zawsze dla nas czas
i potrafià zrobiç najlepsze placki
na Êwiecie, ale tak˝e osoby dzi´ki którym
jesteÊmy.

W
podzi´kowaniu za wielki
dar ˝ycia zorganizowali-
Êmy uroczystoÊç na Ich

czeÊç – po raz pierwszy w murach
nowego przedszkola – naszej Akade-
mii (do tej pory mia∏a ona miejsce
w dawnym kasynie wojskowym
w Zegrzu Po∏udniowym). Na te
przepi´kne chwile zostali zaprosze-

ni równie˝ rodzice oraz absolwenci
przedszkola i przyszli przedszkola-
cy. Nie zawiedliÊmy si´ – frekwen-
cja si´gn´∏a „dwustu procent”.

Babcie i Dziadkowie, jako hono-
rowi goÊcie uroczystoÊci zostali za-
proszeni na „Karnawa∏owà dyskote-
k´” – koncert muzyczny w wykona-
niu artystów Agencji Muzycznej

„FERMATA”, a nast´pnie podzi-
wiali swoje „skarby” w cz´Êci arty-
stycznej.

Ka˝da grupa zaprezentowa∏a wier-
sze dla swoich najbli˝szych i wystà-
pi∏a w taƒcach ludowych. Grupa Po-
szukiwaczy, czyli najm∏odszych
przedszkolaków, zataƒczy∏a grozik
– taniec Êlàski, Zdobywcy zaprezen-

towali elementy poleczki, kujawiaka
i krakowiaka, a Wynalazcy, jako naj-
starsi, wystàpili w bardziej rozbudo-
wanej wersji krakowiaka oraz utwo-
rze Laboga dziewuszki.

Po cz´Êci artystycznej dzieci wr´-
czy∏y swoim goÊciom w∏asnor´cznie
wykonane upominki (ramk´ ze swo-
im zdj´ciem), a nast´pnie zaprosi∏y

na s∏odki pocz´stunek i do wspólnej
zabawy z wodzirejem.

Wra˝enia wywo∏ane wyst´pem
dzieci i wykonanymi wczeÊniej upo-
minkami przeros∏y oczekiwania
wszystkich. By∏o wiele radoÊci, go-
ràce brawa i … ∏zy wzruszenia.

� A. Doroz

Uczniowie pod kierunkiem Paƒ
Anny Maliszewskiej oraz Agaty
Nàç pilnie uczestniczy∏y w próbach
chóru oraz ko∏a teatralnego ju˝
od paêdziernika zesz∏ego roku. Wi-
dowisko oparte jest na piosenkach
autorstwa Iwony Pietrzak oraz tek-
stach angielskich kol´d. Inspirowa-
na nimi pantomima przedstawia
niezwyk∏à, pe∏nà ˝ywej biblijnej
symboliki histori´ losów cz∏owie-
ka. Spektakl by∏ równie˝ wsparty
muzycznà ilustracjà w wykonaniu
rodziców: Jaros∏awa Wróbla, Ste-
fana Szabelewskiego oraz Jana
Kondeja, którzy bardzo aktywnie
zaanga˝owali si´ w to przedsi´-
wzi´cie muzyczne.

Dzieci by∏y bardzo zadowolone
z udanego spektaklu, który wystawi-
∏y ju˝ po raz trzeci. „Najpi´kniejszy

dar” na pewno pozostanie d∏ugo
w pami´ci wykonawców i widzów.

� Iza Jacyna

Pod kierunkiem wychowawcy kla-
sy Iwony Kutry zorganizowali ak-
cj´ „Wolontariat w przedszkolu”
i z wielkim entuzjazmem realizujà
jej za∏o˝enia. Dzi´ki zaanga˝owa-
niu m∏odych artystów mamy ju˝ ba-
jecznie kolorowy korytarz. Jego
Êciany ozdobiono scenami z ulubio-
nych bajek dla dzieci. Ponadto wo-
lontariusze ch´tnie anga˝ujà si´
w zabawy z przedszkolakami, czy-
tajà im ksià˝ki. S∏u˝à pomocà tak-
˝e nauczycielom przy wykonywa-
niu dekoracji czy pomocy dydak-

tycznych do zaj´ç. OtrzymaliÊmy
zaproszenie od gimnazjalistów
na specjalnie dla dzieci przygoto-
wane Jase∏ka. BawiliÊmy si´ te˝ ra-
zem na przedszkolnym balu karna-
wa∏owym.

Idea wolontariatu jest wspania∏à
lekcjà s∏u˝enia pomocà innym, a po-
dzi´kowaniem dla gimnazjalistów
niech b´dzie fakt, ̋ e nasi podopiecz-
ni z ut´sknieniem oczekujà kolej-
nych wizyt swoich starszych kole-
gów.

� A. Pisarek

W Gminnym Przedszkolu w Niepor´cie pojawili si´ młodzi
wolontariusze. Uczniowie klasy Ia (o profilu artystycznym)
z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r.
w Stanisławowie Pierwszym postanowili cz´Êç swego wolnego
czasu poÊwi´ciç naszym przedszkolakom.

MŁODZI wolontariusze
w przedszkolu

RODZINNE
Êwi´to

NAJPI¢KNIEJSZY
dar

W ubiegła niedziel´ (17.01.) w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odbył si´ niezwykły
spektakl muzyczny pt. „Najpi´kniejszy dar”, w wykonaniu dzieci z chóru szkolnego oraz koła
teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie. 

22 stycznia był dniem szczególnym dla uczniów Szkoły Podstawowej w Józefowie. W szkolnych
murach pojawili si´ bowiem wyjàtkowi goÊcie: Babcie i Dziadkowie.

Z okazji Ich Êwi´ta, uczniowie szko-
∏y przygotowali specjalny program
artystyczny. Dziadkowie obejrzeli
najpierw przedstawienie pt.”Czer-
wone Kapturki” w wykonaniu klas 5
i 6. Nast´pnie chóry sk∏adajàce si´
z uczniów klas m∏odszych i star-
szych wykona∏y piosenki. Dumne
babcie i szcz´Êliwi dziadkowie raz
po raz nagradzali wyst´pujàcych
na scenie gromkimi brawami. Na ko-
niec wszystkie wnuki odÊpiewa∏y
donoÊne „Sto lat”, wr´czy∏y wyko-
nane przez siebie laurki i z∏o˝y∏y naj-
serdeczniejsze ˝yczenia, po czym za-
prosi∏y Szanownych GoÊci na kaw´

i pyszne ciasto przygotowane przez
Rad´ Rodziców.

W takcie mi∏ego pocz´stunku by-
∏y konkursy dla Babç i Dziadków,
wspólne Êpiewy, a nawet taƒce. Wy-

st´py dzieci i wspólne zabawy bar-
dzo si´ podoba∏y, o czym Êwiadczy-
∏y uÊmiechy zadowolenia na twa-
rzach wszystkich goÊci.

� K. Zieliƒska

Stowarzyszenie Zwyk∏e Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t,
zarejestrowane 20 maja 2009 roku
w Starostwie Powiatowym w Legio-
nowie informuje osoby zaintereso-
wane, ˝e spotykamy si´ w ka˝dy
drugi piàtek miesiàca w Gminnym

OÊrodku Kultury
w Niepor´cie przy
ul. Dworcowej 9A o godz. 18. Jest to
tak˝e nasz adres korespondencyjny.
Telefony kontaktowe: (22) 7748326
(GOK), 609169 405, 696 170 401,
604 588 895. �
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Kinga Dybek (15 lat), miesz-
kanka Kàtów W´gierskich
w gminie Niepor´t, uczenni-
ca III klasy gimnazjum nr 4
w Legionowie. Interesuje si´
sportem a w szczególnoÊci
– piłkà siatkowà, którà inten-
sywnie trenuje od 3 lat w,,LTS
Legionovia” w Legionowie.
W sezonie 2008/2009 repre-
zentujàc barwy klubu wraz
z zespołem brała udział w Mi´-

dzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodziczek o Puchar
Prezesa Polskiego Zwiàzku Pił-
ki Siatkowej, gdzie zdobyła
srebrny medal. Mistrzostwa
Młodziczek sà zawodami naj-
wy˝szej rangi w Polsce w tej
kategorii wiekowej i sà wpisa-
ne w coroczny program oficjal-
nych zawodów Polskiego
Zwiàzku Piłki Siatkowej. To
właÊnie w trakcie tego turnie-

ju zyskała miano „najrówniej
grajàcej zawodniczki turnieju”.
Jej talent, predyspozycje
a przede wszystkim umiej´tno-
Êci wpłyn´ły na powołanie
Kingi na konsultacj´ szkolenio-
wà Reprezentacji Polski Kade-
tek w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Sosnowcu. Pił-
ka siatkowa obok obowiàzków
szkolnych jest obecnie naj-
wa˝niejszym wyzwaniem dla

Kingi. Wyznacza jej codzienny
rytm ˝ycia. Treningi odbywajà
si´ we wszystkie dni tygodnia
po kilka godzin dziennie.
W wolnych chwilach, których
jest bardzo mało ch´tnie słu-
cha muzyki i si´ga po ksià˝k´.
O swoich planach i marzeniach
na przyszłoÊç jako zawodnicz-
ka mówi, ˝e nadal chce treno-
waç piłk´ siatkowà, poniewa˝
nie wyobra˝a sobie, ˝e mo˝e

robiç coÊ innego. Nie wià˝e
jednak reszty swojego ̋ ycia ze
sportem i nie myÊli o studiach
na AWF. O tym kim b´dzie
w przyszłoÊci mówi, ̋ e jeszcze
nie podj´ła decyzji. Kinga jest
bardzo ambitnà i pracowità
osobà i z całà pewnoÊci zreali-
zuje swoje kolejne plany i ma-
rzenia, czego jej bardzo ̋ yczy-
my.

� U. Mitka-Karandziej

SYLWETKI LAUREATÓW NAGRODY SPORTOWEJ GMINY

KINGA DYBEK
Laureatka nagrody sportowej Gminy
Niepor´t za wysokie wyniki sportowe
uczniów we współzawodnictwie krajowym
– w 2009 roku.

KINGA DYBEK

WiadomoÊç z ostatniej chwili

ZŁOTE medale na Mi´dzynarodowym
Turnieju Judo Lesznowola-Łazy 

W turnieju bra∏o udzia∏ oko∏o 300
zawodników i zawodniczek, w tym
zawodnicy z Francji i Litwy. Gmin´
Niepor´t reprezentowali uczniowie
Szko∏y Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Bia∏obrzegach, trenujà-
cy judo w Uczniowskim Klubie
Sportowym „PILAWA” – sekcja
judo pod okiem wielokrotnego Mi-
strza Polski, trenera Przemys∏awa
èród∏o. Byli to: Joanna Janeczko

(kat. wagowa do 30kg.) i jej siostra
Aleksandra Janeczko (kat. wagowa
do 24 kg.) oraz Aleksander Migacz
(kat. wagowa do 50 kg). Siostry Ja-
neczko okaza∏y si´ bezkonkurencyj-
ne w swoich kategoriach wagowych
i obydwie zdoby∏y z∏ote medale.
Olek Migacz do koƒca dzielnie wal-
czy∏. Przegra∏ po zaci´tym pojedyn-
ku walk´ o bràzowy medal, zajmu-
jàc ostatecznie 5 miejsce. Najlepszà

zawodniczkà zawodów w swojej
kategorii wiekowej zosta∏a Joan-
na Janeczko. Joasia zwyci´˝y∏a
wszystkie swoje walki przed czasem
z maksymalnà notà. Gratulujemy
medali zawodniczkom i trenerowi,
podziwiamy hart ducha i wol´ wal-
ki. ˚yczymy dalszych sportowych
sukcesów.

� Jaros∏aw Krzywaƒski

W dniach 16-17 stycznia w podwarszawskich Łazach odbył si´ szósty Mi´dzynarodowy Turniej Judo
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola, na którym zawodnicy UKS „Pilawa” odnieÊli ogromny sukces.

TO¡CIO i Szczepcio dla Babci i Dziadka

Po raz kolejny do naszej gminy zawita∏ ulubieniec publicznoÊci Stanis∏aw
Górka. Tym razem z programem artystycznym pt. „Ten drogi Lwów”.

Spotkanie zosta∏o zorganizowane
w Filii Gminnego OÊrodka Kultury
w Stanis∏awowie Drugim z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Na program
artystyczny w wykonaniu trzech ar-
tystów: Stanis∏awa Górki, Wojciecha
Machnickiego oraz Zbigniewa Ry-
marza przybyli dziadkowie oraz
babcie z ca∏ej gminy. Stanis∏aw
Górka oraz Wojciech Machnicki
wcielili si´ w role Toƒcia i Szczep-
cia. Panowie specjalnie dla naszych
goÊci wykonali najpi´kniejsze lwow-
skie piosenki, które nagradzane by-
∏y ̋ ywio∏owymi oklaskami. Oczywi-
Êcie nie oby∏o si´ bez bisów. 

W tak wyjàtkowym dniu nie za-
brak∏o niespodzianek. Wójt S∏awo-
mir Maciej Mazur by∏ fundatorem

wspania∏ego tortu dla Êwi´tujàcych
goÊci oraz wzniós∏ toast lampkà
szampana za ich zdrowie i pomyÊl-
noÊç. Spotkanie przebieg∏o w bar-
dzo sympatycznej i ciep∏ej atmosfe-
rze mimo panujàcego za oknem
mrozu. 

� Iza Jacyna

Gminny OÊrodek Kultury
zaprasza

SENIORÓW
na

BAL KARNAWA¸OWY

06 LUTEGO 2010 R., GODZ. 16.00
do Filii GOK w STANIS¸AWOWIE DRUGIM
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H I S T O R I A

DOWÓDCY Powstania Styczniowego
Pułkownik Józef Jankowski ps. „Szydłowski” (1832-1864) 

U
rodzi∏ si´ w majatku Uszpru-
dzina w powiecie mariampol-
skim. By∏ absolwentem szko-

∏y agronomicznej na Marymoncie.
Przed wybuchem Powstania sprawo-
wa∏ zarzàd dóbr podwarszawskich
Tarchomin, nale˝àcych do kuratora
Muchanowa. Gdy wybuch∏o Po-
wstanie, objà∏ w poczàtkach lute-
go 1863 r. dowództwo nad dziewi´ç-
dziesi´cioosobowà grupà m∏odzie˝y
warszawskiej, zbieg∏à przed pobo-
rem do lasów niepor´ckich. Po do-
∏àczeniu innych ochotników jego od-
dzia∏ zwi´kszy∏ stan do ok. 200 lu-
dzi. Pierwsze dni dzia∏alnoÊci
poÊwi´ci∏ na çwiczenia oraz uzbro-
jenie swego oddzia∏u stale zasilane-
go nowymi ochotnikami. Pierwsze
starcie mia∏ ju˝ 16 lutego pod wsià
Niepor´t, a dok∏adniej w lasach po-
mi´dzy Niepor´tem a Wieliszewem,
w którym odpar∏ oddzia∏ (sotni´) ko-
zaków pod dowództwem Martyno-
wa. Jeden z okolicznych ch∏opów
wskaza∏ Rosjanom miejsce postoju
oddzia∏u. Kozacy otoczyli obóz po-
wstaƒczy, ale zostali odparci, tracàc
kilku zabitych. Polacy utracili cz´Êç
taboru oraz kilku zabitych i rannych
powstaƒców. Kolejne bitwy z woj-

skami carskimi oddzia∏ Jankowskie-
go stoczy∏ 25 lutego 1863 roku
pod Markami, a nast´pne pod Ra-
dzyminem i Wo∏ominem. Potyczki
te mia∏y charakter wojny partyzanc-
kiej. Taktyka walki polega∏a na or-
ganizowaniu zasadzek, ataku
z zaskoczenia i szybkiego
oderwania si´ od nieprzy-
jaciela, celem ukrycia od-
dzia∏u w niedost´pnych te-
renach leÊnych. 

W nied∏ugim czasie Jó-
zef Jankowski otrzyma∏ in-
ne zadania. Dowodzi∏
w wielu potyczkach i bi-
twach w wielu regionach
kraju. Do najwa˝niejszych
nale˝y atak na konwój
pocztowy na lubelszczyê-
nie pod ˚yrzynem 8 sierp-
nia 1863 roku, gdzie
Jankowski ze swoim od-
dzia∏em otrzyma∏ najtrud-
niejsze zadanie Êciàgni´cia
na siebie rosyjskiej ob∏a-
wy. Punktem zbornym dla
oddzia∏u po odwrocie z tej
bitwy by∏y lasy niepor´c-
kie. Tu oddzia∏ reorganizo-
wa∏ si´ i wypoczywa∏ oko-
∏o trzech tygodni. Z Warszawy do-
starczono nowe umundurowanie
i inne wyposa˝enie wojskowe. Od-
dzia∏ liczy∏ do 500 powstaƒców
i mia∏ w∏asnà kawaleri´ oraz kilku-
dziesi´ciu kosynierów, a pozostali
byli dobrze wyposa˝onymi strzelca-
mi. Po okresie przebywania w rejo-
nie Warszawy oddzia∏ wyruszy∏
w kierunku Pu∏aw. Do koƒca 1863
roku Jankowski z oddzia∏em bra∏
czynny udzia∏ w dzia∏aniach po-
wstaƒczych. W grudniu tego roku,
w uznaniu za dotychczasowà s∏u˝b´
zosta∏ awansowany przez Romualda
Traugutta na stopieƒ pu∏kownika.
Z poczàtkiem stycznia 1864 roku,
po uzyskaniu urlopu, podjà∏ decyzj´
udania si´ do Galicji przez Prusy
Wschodnie. 21 stycznia 1864 roku
opuszcza oddzia∏ i kieruje si´ w stro-
n´ Narwi. W podró˝y towarzyszy
mu Szymon Katyll. Dla bezpieczeƒ-
stwa odprawiajà wiozàcà ich fur-

mank´ i dalej w stron´ Zagrobów idà
piechotà. Tam Jankowski odbiera
swoje papiery legitymacyjne i razem
z towarzyszem idà do po-
bliskie-

go, po∏o˝onego ju˝ za Narwià Ze-
grza. Niestety brak nale˝ytej ostro˝-
noÊci powoduje, ˝e zostajà
zauwa˝eni przez jeden z wielu kr´-
càcych si´ po okolicy patroli kozac-
kich. Po zwiàzaniu przez kozaków
byli pop´dzeni do Niepor´tu, gdzie
w tym czasie kwaterowa∏ rosyjski
batalion pod dowództwem majora
Hofmana. Na noc sà zamkni´ci
w niepor´ckiej karczmie. Rano
pod stra˝à zostajà przewiezieni
do Radzymina, gdzie koszarowa∏
na sta∏e batalion carskich saperów
pod dowództwem genera∏a Trusso.
Po dwudniowym pobycie w Radzy-
minie pod eskortà jednej roty piecho-
ty i sotni kozaków odes∏ani sà
do Cytadeli Aleksandrowskiej (War-
szawskiej) i osadzeni w dziesiàtym
pawilonie. Schwytany wraz z towa-
rzyszem z bronià i obcià˝ony kom-
promitujàcymi go papierami stanà∏
Jankowski przed rosyjskim sàdem

wojennym, który skaza∏ go
na Êmierç. Szymon Katell jako po-
wstaniec z∏apany z bronià w r´ku
otrzyma∏ kar´ zes∏ania na Syberi´.

Pu∏kownik Jan-
k o w s k i

zosta∏ stracony 12 lutego 1864 roku
na stokach Cytadeli. Jankowski by∏
jednym z najwybitniejszych i najwy-
trwalszym z dowódców powstaƒ-
czych; stoczy∏ ponad 30 bitew i po-
tyczek, w znacznej cz´Êci zwyci´-
skich. WÊród wielu relacji z okresu
Powstania Styczniowego zachowa∏y
si´ wspomnienia weterana walk wy-
zwoleƒczych Antoniego Migdall-
skiego „Wspomnienia Rotmistrza
Kawalerii z 1863/1864 roku.” Jako
jeden z uczestników Powstania do-
czeka∏ chwili odzyskania niepodle-
g∏oÊci. Odznaczony by∏ krzy˝em
Virtuti Militari. Zmar∏ w roku 1921.
Jako uczeƒ gimnazjum lubelskiego
na wieÊç o wybuchu powstania bie-
rze udzia∏ w organizowaniu oddzia-
∏u, który w wyniku energicznego
dzia∏ania armii carskiej uleg∏ rozwià-
zaniu. W po∏owie lutego organizuje
grup´ m∏odych (22) i wraz z nimi
postanowi∏ odszukaç oddzia∏ Janow-

skiego. Po wielu dniach znaleêli si´
w rejonie dzia∏aƒ tego oddzia∏u.
Autor opracowania wspomnieƒ rot-
mistrza, Wies∏awa Âladkowskiego
podaje, i˝ grupa Migdalskiego praw-
dopodobnie znalaz∏a si´ blisko od-
dzia∏u Jankowskiego s∏yszeli bo-
wiem odg∏osy walki. By∏o to 16 lu-
tego 1863r. Wtedy to w∏aÊnie mia∏a
miejsce potyczka „w lasach niepo-
r´ckich” po sformowaniu oddzia∏u
przez Jankowskiego. 

Jak wiadomo, uczestnicy Powsta-
nia Styczniowego, którzy doczekali
wolnej Polski byli awansowani
do stopnia podporucznika i mieli
w Warszawie przy ulicy Floriaƒskiej
swój dom. Rozkazem marsza∏ka Pi∏-
sudskiego wszyscy oficerowie mie-
li obowiàzek, bez wzgl´du na sto-
pieƒ salutowaç im pierwsi. I taki
w∏aÊnie fakt, jako kilkuletni ch∏opiec
mia∏em okazj´ zobaczyç przypadko-
wo na Krakowskim PrzedmieÊciu.
W pobli˝u hotelu Bristol szed∏ sta-
ruszek w granatowym mundurze
i czapce rogatywce szamerowanej
srebrem. Podpiera∏ si´ laskà. Z prze-
ciwnej strony szed∏ major w butach
z cholewami i przy szabli. On w∏a-
Ênie salutowa∏, wykonujàc kilka kro-
ków defiladowych. W pracy Korne-
la Ujejskiego p.t. „Skargi Jeraniego
i wiersze po 1863” znajduje si´
wiersz „Powstaƒcowi poleg∏emu
w roku 1863”  (napis na grobie dla
rodziców):
„Na g∏os, co wo∏a∏, rzuci∏ narzeczon´,
Starych rodziców, m∏ode siostry rzuci∏,
Poszed∏ na pole dymne i czerwone, 
Poszed∏ i wi´cej nie wróci∏. 
G∏os wo∏ajàcym by∏ i dla nas g∏osem,
Ofiarà wspólnà, krzepmy si´ modlitwà,
I my jednakim zrównamy sie losem, 
˚ycie bez ciebie – jest bitwà.(1865)” 

� W∏odzimierz B∏awdziewicz
� Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników
Historii Regionu Gminy Niepor´t

1 Wybitniejsi dowódcy oddzia∏ów Powstania
styczniowego wg Stanis∏awa Rybickiego,
Krystyna Jachimek, Henryk Fa∏ek, Archiwum
Paƒstwowe m. st.  Warszawy, 1993 r. 

SpoÊród wielu
dowódców wojsk
polskich bioràcych
udział w Powstaniu
Styczniowym
zasługuje na opisanie
czytelnikom
pułkownik wojsk
polskich 
Józef Jankowski
(1832-1864),
pseudonim
Szydłowski. 

Scena z powstania styczniowego, obraz Tadeusza Ajdukiewicza 1875

Warszawska Cytadela – twierdza rosyjska zbudowana na rozkaz cara Miko∏aja I w Warszawie, po upadku powstania listopadowego, z zamys∏em kontroli nad miastem, b´dàcym oÊrodkiem polskiego ruchu
niepodleg∏oÊciowego. Pe∏ni∏a tak˝e rol´ wi´zienia Êledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceƒ dzia∏aczy narodowych i rewolucjonistów.

Jankowski Józef – Szyd∏owski, jeden

z najbardziej zas∏u˝onych dowódców, bi∏ si´

g∏ównie na Podlasiu i w Lubelskiem oraz

Sandomierskiem. Zginà∏ na stokach

warszawskiej Cytadeli 22.02.1864 r. 1


