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nie powrócił… cz. III

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w listopadzie 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 22 listopada 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska;
• 29 listopada 2011 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w listopadzie 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 15 i 29 listopada
2011 r. od godz. 16.00

Gmina Niepor´t 
została laureatem
II miejsca w konkursie
Mazowiecka Gmina
Roku w kategorii
Gmina Wiejska.
Presti˝owà statuetk´
Srebrnego Orła 
odebrał z ràk
przedstawicieli 
Kapituły Konkursu 
wójt 
Maciej Mazur.

SREBRNY Orzeł
dla Gminy Niepor´t

K
onkurs Mazowiecka

Gmina Roku promuje

od 4 lat te samorzàdy,

które umiej´tnie pozyskujà i wyko-

rzystujà Êrodki unijne, inwestujà

w infrastruktur´ podnoszàc jednocze-

Ênie jakoÊç ̋ ycia mieszkaƒców, stwa-

rzajà dogodne warunki do inwesto-

wania, priorytetowo traktujà ochron´

Êrodowiska naturalnego, dbajà o uzy-

skanie wysokich wyników edukacji

szkolnej, sprawnoÊç s∏u˝by zdrowia

i rozwój turystyki w swoim regionie

oraz przeciwdzia∏ajà bezrobociu.

Organizatorami konkursu pod Hono-

rowym Patronatem Adama Struzika

Marsza∏ka Województwa Mazowiec-

kiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz

Prezydenta m.st. Warszawy sà Mazo-

wieckie Zrzeszenie Handlu, Przemy-

s∏u i Us∏ug, Naczelna Rada Zrzeszeƒ

Handlu i Us∏ug oraz Europa 2000

Consulting Sp. z o.o.

W 2011 roku Kapitu∏a Konkursu do-

ceni∏a osiàgni´cia Gminy Niepor´t

przyznajàc jej II miejsce oraz Srebr-

nego Or∏a Mazowieckiego Samorzà-

du 2011 w kategorii Gmina Wiejska.

Pierwsze miejsce uzyska∏a Gmi-

na Lesznowola. 

Wr´czenie nagród odby∏o si´ podczas

„Gali Polskiej Przedsi´biorczo-

Êci 2011”, w Hotelu Gromada

w Warszawie. Statuetk´ oraz dyplom

odebrali Wójt Gminy Niepor´t Ma-

ciej Mazur oraz Zast´pca Wójta Ali-

cja Soko∏owska. 

Laureaci konkursu umieszczeni zo-

stali w publikacji Polska Przedsi´-

biorczoÊç 2011, która ukaza∏a si´

w nak∏adzie 10 tys. egzemplarzy

i rozpowszechniona zostanie wÊród

m.in. najwi´kszych firm w Polsce,

administracji rzàdowej oraz europej-

skich przedsi´biorstw. 

� Beata Wilk

Podczas sesji Rady Gminy zaprezentowana zosta∏a I nagroda uczennic
Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym zdobyta w X Turnieju Wiedzy

Turystyczno-Ekologicznej oraz Srebrny Orze∏ Gminy Niepor´t
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I N W E S T Y C J E

Cz´Êç mieszkaƒców powiatu legionowskiego,
w tym równie˝ mieszkaƒcy gminy Niepor´t,
zmaga si´ z problemem podtopieƒ. Powodem
jest utrzymujàcy si´ wysoki poziom wód
gruntowych, który wyst´puje nie tylko latem,
po obfitych opadach, lecz tak˝e zimà,
przy niesprzyjajàcej aurze. 

O PODTOPIENIACH i spółkach wodnych 

O
statnie lata obfitujà w gwa∏towne

zjawiska pogodowe, które przy-

noszà na Mazowszu bardzo du˝e

opady deszczu, grad, wiatry o niszczy-

cielskiej sile. Taka tendencja, zwiàzana

z obserwowanymi zmianami klimatycz-

nymi, utrzyma si´ najprawdopodobniej

w ciàgu najbli˝szych lat. Prognoza taka

przedstawiona zosta∏a w opracowaniu

„Dynamika i prognoza zmian po∏o˝enia

zwierciad∏a wód gruntowych w powie-

cie legionowskim” przygotowanym

na zlecenie Starostwa Powiatowego

w Legionowie. Rok 2011 by∏ wyjàtko-

wo ucià˝liwy, wysoki poziom wód grun-

towych utrzymywa∏ si´ przez wiele mie-

si´cy, woda w piwnicach budynków sta-

∏a tak samo d∏ugo. Jednà z przyczyn,

które prowadzà do podniesienia pozio-

mu wód, jest niedro˝ny system meliora-

cyjny. Przez lata zaniedbane rowy me-

lioracyjne przesta∏y odprowadzaç nad-

miar wody, nie spe∏niajà ju˝ swojej

funkcji. W rozwiàzaniu problemu nie po-

maga rozdzielenie odpowiedzialnoÊci

za konserwacj´ i bie˝àce utrzymanie

urzàdzeƒ melioracyjnych pomi´dzy ró˝-

ne podmioty. G∏ównym urzàdzeniem

melioracji podstawowej na terenie gmi-

ny jest Kana∏ Bródnowski. Jest za niego

odpowiedzialny marsza∏ek wojewódz-

twa, w imieniu którego dzia∏a Woje-

wódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ

Wodnych, natomiast fundusze na utrzy-

manie przyznaje wojewoda. Istotnà rol´

w gospodarce wodnej odgrywajà rów-

nie˝ rzeki Czarna i Beniaminówka. Ich

obwa∏owania tak˝e nadzorowane sà

przez marsza∏ka. Od lat brakuje fundu-

szy na melioracj´, problem wi´c narasta.

W lipcu, w wyniku obfitych opadów

deszczu, wyla∏a rzeka Czarna na odcin-

ku od ulicy Wrzosowej do ul. Brukowej,

a mieszkaƒcy zgodnie twierdzili, ˝e nie

pami´tali tak wysokiego poziomu wody.

Podobnie by∏o w Wólce Radzymiƒ-

skiej, gdzie Beniaminówka zala∏a gospo-

darstwa i podwórka. 

Od ubieg∏ego roku wójt Maciej Mazur,

razem ze starostà Janem Grabcem

i przedstawicielami pozosta∏ych gmin po-

wiatu czynià starania o pozyskanie Êrod-

ków na konserwacje i czyszczenie Kana-

∏u Bródnowskiego. Wiosnà tego roku

przyznana zosta∏a na ten cel kwota 153

tys. z∏, prace cz´Êciowo zosta∏y ju˝ wy-

konane i jeszcze trwajà. W paêdzierniku

starania samorzàdowców przynios∏y po-

nownie konkretny efekt w postaci przy-

znania przez Ministra MSWiA kolejnej

transzy na czyszczenie Kana∏u Bródnow-

skiego i przepustów, w wysokoÊci 73 tys.

z∏. Wieloletnich zaniedbaƒ nie da si´ zli-

kwidowaç w krótkim czasie, choç jest na-

dzieja na popraw´ sytuacji. 

Du˝y problem sprawiajà równie˝

szczegó∏owe urzàdzenia melioracyjne,

znajdujàce si´ na prywatnych gruntach,

za które zgodnie z ustawà Prawo Wod-

ne odpowiadajà w∏aÊciciele gruntów.

Do nich nale˝y wykonanie prac porzàd-

kowych, jak wykaszanie skarp, odmula-

nie, s∏owem dbanie o utrzymanie prze-

p∏ywu wody, gwarantujàcego prawid∏o-

we funkcjonowanie rowu. Przyk∏adem

mo˝e byç Kana∏ B w Stanis∏awowie

Drugim. W du˝ej cz´Êci zosta∏ zasypa-

ny, a po∏o˝one rury majà zdaniem miesz-

kaƒców ró˝ne Êrednice, ograniczajàce

swobodny przep∏yw wody i powodujà-

ce wylewanie jej na powierzchni´. 

Utrzymanie i konserwacja Kana∏u B

niejednokrotnie przekracza mo˝liwoÊci

finansowe w∏aÊciciela gruntu, lub unie-

mo˝liwia to jego wiek, czy stan zdrowia.

Mieszkaƒcy oczekujà konkretnej pomo-

cy ze strony w∏adz samorzàdowych. Jed-

nak samorzàd gminy nie mo˝e w myÊl

prawa realizowaç tego zadania, nie le˝y

ono bowiem w zakresie jego kompeten-

cji. Utrzymanie i konserwacja szczegó-

∏owych urzàdzeƒ melioracyjnych le˝y

bowiem po stronie w∏aÊcicieli gruntów,

na których si´ one znajdujà, zgodnie

z Prawem Wodnym.

Jedynym mo˝liwym rozwiàzaniem,

w obecnych uwarunkowaniach praw-

nych, jest powo∏anie spó∏ki wodnej,

którà gmina mog∏aby finansowo wspie-

raç, pomagajàc mieszkaƒcom w dopro-

wadzeniu urzàdzenia melioracyjnego

do stanu, w którym nie zagra˝a∏by on

podtopieniami terenów. Zadaniem spó∏-

ki wodnej jest m.in. konserwacja rowów,

przepustów, drena˝y, czyli wszelkich

urzàdzeƒ niezb´dnych do prawid∏owego

odprowadzania nadmiaru wód. Mogà

one korzystaç z pomocy finansowej

paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorial-

nego oraz staraç si´ o pozyskiwanie

Êrodków finansowych z programów unij-

nych. 

Wójt Mazur zadeklarowa∏ dotacj´ fi-

nansowà dla spó∏ki wodnej, gdyby taka

powsta∏a na terenie gminy. Osoby, któ-

re zdecydujà si´ na powo∏anie spó∏ki mo-

gà liczyç równie˝ na pomoc ze strony

pracowników urz´du gminy w sporzà-

dzeniu niezb´dnej dokumentacji.

21 listopada o godzinie 17.00, w auli

Starostwa Powiatowego w Legionowie

odb´dzie si´ spotkanie z inicjatywy sta-

rosty Jana Grabca oraz wójta Macieja

Mazura z wicewojewodà Dariuszem

Piàtkiem oraz przedstawicielami Rejono-

wego Zarzàdu Gospodarki Wodnej

i Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji

i Urzàdzeƒ Wodnych w sprawie spó∏ek

wodnych. 

� B.Wilk

RUSZYŁA zmiana numerów porzàdkowych 
ulicy Jana Kazimierza na terenie naszej gminy
Urzàd Gminy Niepor´t o fakcie oznaczenia nieruchomo-
Êci numerem porzàdkowym pisemnie zawiadamia w∏aÊci-
ciela nieruchomoÊci ujawnionego w ewidencji gruntów
i budynków, a w przypadku braku takiego w∏aÊciciela
– innà osob´ lub osoby ujawnione w tej ewidencji. 
W wyniku dokonanych zmian zachodzi koniecznoÊç doko-

nania wymiany dokumentów to˝samoÊci, prawa jazdy oraz

dowodu rejestracyjnego, a tak˝e poinformowania o dokona-

niu zmiany adresu zamieszkania inne instytucje, które w swo-

ich zasobach posiadajà nasze adresy. Dlatego te˝ chcemy

Paƒstwu przybli˝yç w jaki sposób i co trzeba zrobiç, ˝eby

sprawnie i w miar´ ∏agodnie dokonaç tych zmian:

1. Wszystkie osoby zamieszkujàce na danej nieruchomoÊci

po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia zobowiàzane sà

do zg∏oszenia si´ do Urz´du Gminy Niepor´t Dzia∏ Ewi-

dencji LudnoÊci pok. nr 3 w godzinach pracy urz´du tj.

poniedzia∏ki od 8.00 do 18.00 pozosta∏e dni w godz. 8.00-

16.00 w celu dokonania aktualizacji adresu zgodnie
z zawiadomieniem.

2. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zabudowanych lub inne podmio-

ty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które ta-

kimi nieruchomoÊciami w∏adajà, majà obowiàzek umiesz-
czenia w widocznym miejscu na Êcianie frontowej budyn-
ku tabliczki z numerem porzàdkowym w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego nume-

ru. Na tabliczce, oprócz numeru porzàdkowego zamiesz-

cza si´ równie˝ nazw´ ulicy lub placu, a w miejscowo-

Êciach bez ulic lub placów albo posiadajàcych ulice lub pla-

ce bez nazw – nazw´ miejscowoÊci (art. 47b ustawy

z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficz-

ne; Dz.U.z 2005, Nr 240, poz.2027 ze zm.). 

3. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiàzek wymieniç
ten dokument w terminie 14 dni od dnia otrzymania za-

wiadomienia o zmianie adresu (ustawa o ewidencji lud-

noÊci i dowodach osobistych Dz.U. z 2006 r., Nr 139,

poz. 993 ze zm.). Wymiana dowodu jest bezp∏atna.

4. Osoby posiadajàce uprawnienie do kierowania pojaz-
dem sà obowiàzane niezw∏ocznie zawiadomiç starost´
o zmianie stanu faktycznego wymagajàcego zmiany da-
nych w nich zawartych. Zmiany dokonuje si´ w Wydzia-

le Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legiono-

wie I pi´tro pok. 113 w pon. – 8.00 – 18.00, wt. – pt

w godz. 8.00 – 16.00. 

5. W∏aÊciciele pojazdów mechanicznych sà obowiàzani
do zmiany danych zamieszczonych w dowodzie reje-
stracyjnym, wynikajàcej ze zmiany adresu miejsca za-
mieszkania i z∏o˝enia wniosku o wydanie nowego do-
wodu rejestracyjnego oraz dokonania legalizacji tablic
rejestracyjnych. Zmiany dokonuje si´ w Wydziale Ko-

munikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie. Istnie-

je mo˝liwoÊç umówienia si´ w dogodnym terminie

pod numerem tel. (022) 76 40 157. 

6. Dokonanie aktualizacji w zakresie danych adresowych
w Urz´dzie Skarbowym dokonuje si´ na druku NIP-3
Zg∏oszenie identyfikacyjne/zg∏oszenie aktualizacyjne.

Druk dost´pny jest równie˝ w Dziale Ewidencji Ludno-

Êci. Po wype∏nieniu powy˝szego druku przez podatnika

Gmina przeka˝e go do Urz´du Skarbowego w Legiono-

wie. Mo˝na równie˝ osobiÊcie przes∏aç lub dor´czyç

do Urz´du Skarbowego.

7. Osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà zobowià-
zane sà do dokonania aktualizacji w zakresie danych
adresowych w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany (art. 30 usta-

wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-

darczej Dz.U. Z 2010, Nr 220, poz. 1447 ze zm.). O do-

konaniu powy˝szych zmian Gmina zawiadamia w∏aÊciwy

Urzàd Statystyczny, Urzàd Skarbowy i ZUS lub KRUS.

8. Nale˝y równie˝ zawiadomiç o powy˝szych zmianach za-

k∏ad energetyczny: PGE Obrót S.A. Biuro Obs∏ugi

Klienta w Legionowie przy ul. Pi∏sudskiego 31 A oraz

gazowni´: PGNiG S.A. Gazownia Warszawska Biuro

Obs∏ugi Klientów Indywidualnych, Aleje Jerozolim-

skie 146B, 02-305 Warszawa 

Ponadto Urzàd Gminy zawiadamia o dokonanych zmia-

nach organ prowadzàcy ewidencj´ gruntów i budynków

– Starostwo Powiatowe w Legionowie, oraz Zak∏ad Komu-

nalny w Niepor´cie w celu dokonania aktualizacji danych ad-

resowych.

Ten artyku∏ ma na celu przybli˝enie Paƒstwu jakie czyn-

noÊci nale˝y wykonaç, ̋ eby jak najlepiej i w sposób najmniej

ucià˝liwy uda∏o si´ przeprowadziç tà skomplikowanà ope-

racj´ ale niezwykle potrzebnà zwiàzanà ze zmianà danych

adresowych.

Zwracamy si´ z ogromnà proÊbà do wszystkich mieszkaƒ-

ców obj´tych aktualizacjà numeracji porzàdkowej na terenie

naszej Gminy o powa˝ne potraktowanie powy˝szej zmiany

i dope∏nienie wszystkich obowiàzków wynikajàcych ze zmia-

ny adresu, bo tylko dzi´ki Paƒstwa zrozumieniu i obywatel-

skiej postawie mo˝liwe jest osiàgni´cie zamierzonych rezul-

tatów i uporzàdkowanie numeracji. 

Dodatkowych informacji w powy˝szym zakresie udziela

Dzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w Urz´dzie

Gminy Niepor´t pok. Nr 7, tel.: (0-22) 767-04-12, e-mail:

b.bartkiewicz@nieporet.pl 

Z góry dzi´kujemy za pozytywne podejÊcie do sprawy

i wyrozumia∏oÊç dla organizatorów przedsi´wzi´cia

� Bo˝ena Bartkiewicz

Dzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami
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Sprawnie post´pujà prace inwestycyjne w ul. J. Kazimierza
w Niepor´cie. 

INWESTYCJA w ulicy Jana Kazimierza

Wykonawca realizuje budow´ wo-

dociàgu i kanalizacji jednoczeÊnie

w dwóch kierunkach – w stron´ sta-

cji PKP i Placu WolnoÊci. Do po∏o-

wy listopada wybudowano ju˝

462 metry kanalizacji oraz 340 me-

trów wodociàgu. Post´powi prac

sprzyja tak˝e ∏agodna, jesienna po-

goda. 

Do bud˝etu gminy wp∏yn´∏o ju˝

ok. 1 mln 553 tys. z∏ z funduszy unij-

nych, czyli ok. 31% przyznanego

na t´ inwestycj´ dofinansowania.

Ârodki wykorzystane zosta∏y na po-

krycie kosztów realizacji prac bu-

dowlanych. 

� BW
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JUBILEUSZ 50-lecia po˝ycia mał˝eƒskiegoMieszkaƒcy Gminy Niepor´t, któ-
rzy obchodzili jubileusz 50-lecia
po˝ycia ma∏˝eƒskiego, odebrali
z ràk Wójta Gminy Macieja Ma-
zura medale „Za D∏ugoletnie Po-
˝ycie Ma∏˝eƒskie” przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronis∏awa Komo-
rowskiego.

U
roczystoÊç odznaczenia d∏u-

goletnich ma∏˝onków odby∏a

si´ 7 listopada w sali Gmin-

nego OÊrodka Kultury w Niepor´cie.

WÊród jubilatów znaleêli si´ Paƒ-

stwo: Barbara i Marian Durzyƒscy,

Genowefa i W∏adys∏aw Kózka, Bo-

˝enna i Wojciech Rudyk, Marianna

i Jerzy WiÊniewscy, Halina i Walde-

mar Rasiƒscy, Janina i Zdzis∏aw Sar-

neccy, Eulalia i Ryszard Szwed, Ma-

rianna i Jan Kos, Teresa i Kazimierz

Grabowscy, Cecylia i Olgierd TruÊ,

Halina i Jan Za∏´scy, Alicja Mazur-

kiewicz-Je∏owicka i Józef Je∏owicki.

Medale wr´cza∏ Wójt Maciej Mazur

oraz Wiceprzewodniczàcy Rady

Gminy Marian Oszczyk. Przy torcie

i lampce szampana zebrani wys∏u-

chali koncertu zespo∏u Piena Voce

oraz dzielili si´ wspomnieniami z lat

wspólnego ˝ycia i próbowali okre-

Êliç, co jest podstawà zgodnego

i szcz´Êliwego ma∏˝eƒstwa. Powta-

rza∏y si´ wartoÊci takie jak tolerancja,

wyrozumia∏oÊç, ˝yczliwoÊç i oczy-

wiÊcie mi∏oÊç. Wszystkim odznaczo-

nym serdecznie gratulujemy i ˝yczy-

my d∏ugich lat szcz´Êliwego ˝ycia

ma∏˝eƒskiego. � BW

25 paêdziernika grupa gimnazjalistek ze Stanisławowa Pierwszego zaj´ła I miejsce w X Turnieju Wiedzy
Turystyczno-Ekologicznej o obszarze Zwiàzku Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.

ZWYCI¢STWO gimnazjalistek ze Stanisławowa Pierwszego
Turniej ma na celu promowanie regionu,

popularyzowanie wÊród m∏odzie˝y wiedzy

krajoznawczo-historycznej, ochrony Êrodo-

wiska i ekologii, zdobywanie wiedzy

i umiej´tnoÊci z zakresu bezpiecznego

uprawiania turystyki pieszej i rowerowej,

przebywania nad wodà oraz podstawowych

zasad udzielania pomocy przedmedycznej. 

Tydzieƒ przed konkursem Zwiàzek

Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego zorganizowa∏

dla dru˝yn z siedmiu gmin: Jab∏onny, Se-

rocka, Wieliszewa, Legionowa, Dàbrówki,

Radzymina i Niepor´tu, krajoznawczà wy-

cieczk´. Uczniowie mieli mo˝liwoÊç

utrwalenia wiedzy oraz poznania bli˝ej

ka˝dej gminy.

Tegoroczny turniej odby∏ si´ w Gminie

Jab∏onna – zwyci´zcy IX edycji.

Zmagania dru˝yn rozpocz´∏y si´ od te-

stu wyboru i pytaƒ z zakresu rozpoznawa-

nia miejsc, zabytków, symboli ekologicz-

nych i znaków obowiàzujàcych nad wodà.

Po teorii i krótkiej przerwie odby∏a si´

cz´Êç praktyczna. Ocenie podlega∏a umie-

j´tnoÊç u∏o˝enia poszkodowanego w pozy-

cji bezpiecznej bocznej, narysowania liÊcia

okreÊlonego drzewa oraz zaprojektowanie

grafiki na torbie ekologicznej. Ostatnim

etapem cz´Êci praktycznej by∏o przedsta-

wienie prezentacji multimedialnej „Ekolo-

gia w mojej gminie”. Jak si´ okaza∏o po za-

koƒczeniu tej cz´Êci turnieju, dwie dru˝y-

ny zdoby∏y t´ samà liczb´ punktów.

W ramach dogrywki kapitanowie dru˝yn

musieli zabanda˝owaç zranionà d∏oƒ.

W zadaniu liczy∏ si´ czas i oczywiÊcie pre-

cyzja wykonania.

Po wnikliwej ocenie ostatniego zadania

i przeliczeniu punktacji pierwsze miejsce

przyznano dru˝ynie z Gminy Niepor´t

w sk∏adzie: Joanna Powa∏a, Ilona Pietra-

szewska, Anna Gerek, Paulina Eisenman,

którà przygotowywa∏a do turnieju Pani Ma-

ria R´belska. 

Ka˝da z czteroosobowego zwyci´skiego

zespo∏u dziewczàt otrzyma∏a nagrod´

– 2 osobowy namiot marki Quechua, a dy-

rektora gimnazjum uhonorowano pamiàt-

kowym pucharem. Do gratulacji i podzi´-

kowaƒ przy∏àczy∏ si´ Wójt Maciej Mazur

wraz z Radà Gminy i podczas sesji

w dniu 10 listopada wr´czyli dziewcz´tom

nagrody – MP 3 oraz zestawy gminnych

gad˝etów. 

Gratulujemy naszym zawodniczkom!

˚yczymy dalszych sukcesów w konkursach

wiedzy.

� Anita Madej

Wyniki koƒcowe X Turnieju
Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej

o obszarze ZGZZ:
I miejsce – gm. Niepor´t 19 punktów
II miejsce – gm. Radzymin 18 punktów
III miejsce – gm. Wieliszew 17,5 punktów
IV miejsce – gm. Jabłonna / gm. Legio-

nowo 17 punktów
V miejsce – gm. Dàbrówka / gm. Se-

rock 15,5 punktów.

Realizowane sà kolejne etapy budowy wodociàgu
gminnego – w ulicach ˚ywicznej w Michałowie-Grabinie
oraz Rodziny Kaliƒskich w Józefowie.

W drugiej połowie roku rozpocz´ły si´ prace zwiàzane
z odmulaniem Kanału ˚eraƒskiego, na wysokoÊci ujÊcia
rzeki Czarnej (13 kilometr Kanału), które realizuje
Rejonowy Zarzàd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po przeszło rocznej przerwie ponownie zaÊwieciły si´ lampy wzdłu˝ drogi krajowej nr 61 w Zegrzu
Południowym. Po licznych interwencjach wójta Macieja Mazura uczestnicy ruchu drogowego,
szczególnie poruszajàcy si´ tà trasà mieszkaƒcy, b´dà teraz znacznie bardziej bezpieczni.

WODOCIÑGOWANIE gminy

ODMULANIE Kanału ˚eraƒskiego

ZEGRZE Południowe oÊwietlone

W ulicy ˚ywicznej budowa wodo-

ciàgu zosta∏a zakoƒczona ju˝ w paê-

dzierniku. Po∏o˝ono 420 metrów in-

frastruktury, za kwot´ 47 tys. z∏. Wy-

konawcà prac by∏ Zak∏ad Us∏ug

Budowlanych „Inwokan” z Wy-

szkowa. Obecnie mieszkaƒcy mogà

ju˝ wykonywaç przy∏àcza i pod∏à-

czaç si´ do sieci. Gmina realizuje bu-

dow´ przewodu ulicznego, a przy∏à-

cza domowe mieszkaƒcy zobowià-

zani sà wykonaç na swój koszt.

Ta sama firma „Inwokan” realizu-

je inwestycj´ w ulicy Rodziny Kaliƒ-

skich w Józefowie. Tutaj wodociàg

liczy 340 metrów, a jego koszt wy-

nosi 61 tys. z∏. Zostanie w∏àczony

do istniejàcej sieci wodociàgowej

w ulicy Wiosennej. Z budowà sieci

wodociàgowej zwiàzana by∏a ko-

niecznoÊç przebudowy sieci teleko-

munikacyjnej w ulicy Kaliƒskich

na odcinku ok. 128 metrów. Termin

zakoƒczenia prac w Józefowie wy-

znaczony zosta∏ do koƒca listopada.

� BW

Z informacji uzyskanych od Zeno-

na Ch´cia, Zast´pcy Dyrektora ds.

Zarzàdu Zlewni Narwi w D´bem

RZGW w Warszawie wynika, ˝e

usuni´tych zostanie 3400 m3 piasku

i namu∏ów, naniesionych przez rze-

k´ Czarnà do Kana∏u ˚eraƒskiego.

Poprawi to zdecydowanie warunki

˝eglowania w tej cz´Êci Kana∏u,

wp∏ynie równie˝ na przepustowoÊç

rzeki Czarnej w tym miejscu. 

Gromadzenie si´ mu∏u w miejscu

ujÊcia rzek do Kana∏u jest powszech-

nym zjawiskiem. Najwi´cej piasku

nanoszà w∏aÊnie rzeka Czarna w Sta-

nis∏awowie Pierwszym i D∏uga

w Kobia∏ce. Odmulanie rzeki D∏u-

giej wykonano wiosnà. Rzeki te od-

bierajà du˝e iloÊci wody deszczowej

zmieszanej z piaskiem z osiedli po-

∏o˝onych wzd∏u˝ jej brzegów

i przy ujÊciu do Kana∏u zmniejszajà

jego g∏´bokoÊç. 

� BW

W∏aÊciciel, Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad, wy∏àczy∏ lampy

oÊwietlajàce drog´ krajowà w lipcu 2010

r, z niezrozumia∏ych dla Gminy powodów.

Decyzja ta mia∏a negatywny wp∏yw na po-

ziom bezpieczeƒstwa ruchu drogowego,

szczególnie piesi nara˝eni byli na niebez-

pieczeƒstwo. BezpoÊrednio po wy∏àczeniu

oÊwietlenia Gmina rozpocz´∏a w GDD-

KiA starania o przekazanie dokumentacji

technicznej oraz o wykonanie niezb´d-

nych przeglàdów i napraw oÊwietlenia,

aby lampy jak najszybciej zaÊwieci∏y po-

nownie. Niestety wnioski Gminy pozosta-

wa∏y niejednokrotnie bez ̋ adnej odpowie-

dzi ani stanowiska GDDKiA w powy˝szej

sprawie.

Dopiero w paêdzierniku 2011 r. uda∏o

si´ sk∏oniç przedstawicieli GDDKiA

do zorganizowania spotkania roboczego

w Zegrzu Po∏udniowym i dokonaç wspól-

nego przeglàdu ca∏ej instalacji oÊwietle-

niowej. Podpisany zosta∏ protokó∏ uzgod-

nienia warunków przekazania i przej´cia

od GDDKiA urzàdzeƒ oÊwietlenia drogi

krajowej nr 61, w którym w∏aÊciciel zade-

klarowa∏ wykonanie niezb´dnego roz-

dzielenia instalacji oÊwietleniowej pomi´-

dzy granicami gmin Serock i Niepor´t

oraz koniecznych napraw. Ostatecznie 

9 listopada Gmina Niepor´t mog∏a doko-

naç w PGE zmiany odbiorcy energii elek-

trycznej i zawrzeç umow´ na dostaw´ ener-

gii elektrycznej do oÊwietlenia drogi kra-

jowej nr 61 w Zegrzu P∏d. 

� K.Anio∏kowski

Dzia∏ Zarzàdu Dróg i Gospodarki Komunalnej
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F O T O R E L A C J A

Prezentacja wozów wojskowych Bia∏o-czerwone Âwi´to Niepodleg∏oÊci na Placu WolnoÊci

Pod pomnikiem w Bia∏obrzegach kwiaty z∏o˝yli Wójt Gminy, radni, so∏tysi, oraz uczniowie i nauczyciele szko∏y podstawowej Akademia z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci z szkole w Niepor´cie

Strzelnic´ zorganizowa∏a Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej

Przemarsz Kompanii Honorowej wraz z Pocztem Sztandarowym
CS¸iI w Zegrzu

Salwa Honorowa podczas Apelu Pami´ci

Kwiaty sk∏adajà przedstawiciele Ko∏a Kombatantów RP i BWP Przemawia Wójt Gminy Niepor´t Maciej MazurKwiaty sk∏adajà przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legionowie

OBCHODY Âwi´ta NiepodległoÊci 



F O T O R E L A C J A

5

w Gminie Niepor´t
Przeja˝d˝ki Skotem by∏y atrakcjà uroczystoÊci 

Msz´ Êwi´tà w Intencji Ojczyzny odprawi∏
ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski 
i ksiàdz kanonik Zbigniew Brzozowski

Wyst´p chóru z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym To by∏o radosne Âwi´to Niepodleg∏oÊci

Poczty sztandarowe na Placu WolnoÊci

Pomnik na Placu WolnoÊci przykry∏y kwiaty Goràca grochówka dla zmarzni´tych uczestników  uroczystoÊci ˚o∏nierskie pieÊni Êpiewa∏ zespól M∏odzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugiego

Kwiaty sk∏adajà przedstawiciele Gminy Niepor´t Kwiaty sk∏adajà przedstawiciele Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i
Informatyki w Zegrzu

Najm∏odsi uczestnicy uroczystoÊci przy pomniku na Placu WolnoÊci

Poznawanie uzbrojenia z okresu walk o niepodleg∏oÊç
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K U L T U R A

Akademia
pod hasłem
Jan Paweł II
Człowiek
Modlitwy 
odbyła si´
25 paêdziernika
w Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym. 

Grupa teatralna Strefa Podmiejska z Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie 
zaprasza na premier´ przedstawienia 

MICKIEWICZA DZIE¸A PRZEBRANE
z okazji dziesi´ciolecia istnienia zespo∏u

scenariusz i re˝yseria Bogus∏awa Oksza-Klossi
na podstawie dzie∏ Adama Mickiewicza

19 listopada (sobota) godz. 20.00
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a

JAN Paweł II
Człowiek Modlitwy
Na

akademi´ przybyli go-

Êcie m.in. abp Henryk

Hoser, Wójt Gminy Nie-

por´t Maciej Mazur, Zast´pca Wój-

ta Alicja Soko∏owska, Dyrektor

Gminnego Zespo∏u OÊwiaty Henry-

ka Galas, Przewodniczàcy Rady

Gminy Eugeniusz Woêniakowski,

proboszcz parafii w Stanis∏awowie

Pierwszym ks. Piotr J´drzejewski

oraz mieszkaƒcy gminy, a w szcze-

gólnoÊci m∏odzie˝, która tego dnia

przyj´∏a sakrament bierzmowania.

Akademi´ rozpocz´∏a pieÊƒ „Janie

Pawle z Polski” nawiàzujàca do wy-

boru Karola Wojty∏y na Stolic´ Pio-

trowà. W dalszej cz´Êci uczniowie

czytali teksty mówiàce o wartoÊci

modlitwy, której prymat ujawnia∏ si´

we wszystkich okolicznoÊciach ˝y-

cia papie˝a. Uczniowie klas pierw-

szych cytowali s∏owa osób bliskich

papie˝owi, obserwujàcych go na co

dzieƒ i dostrzegajàcych sposób,

w jaki si´ modli∏. Wys∏uchaliÊmy te˝

poezji w wykonaniu Natalki Skór-

kowskiej, Pauliny Bartosiak, Asi

Powa∏y i Kasi Pachelskiej. 
„Prawdziwà modlitw´ mo˝na od-

naleêç w ciszy, dlatego trzeba na-

uczyç si´ wchodziç w cisz´”. Te s∏o-

wa abp Henryk Hoser skierowa∏

do m∏odzie˝y dzi´kujàc im za przy-

gotowanie programu artystycznego

poÊwi´conego Janowi Paw∏owi II.

Tematem wiodàcym by∏a w∏aÊnie

modlitwa, która w ˝yciu Ojca Âwi´-

tego zajmowa∏a szczególne miejsce. 

Ca∏oÊç dope∏ni∏y piosenki, które ze

wzgl´du na s∏owa i wykonanie (bra-

wa dla solistek i solistów) nios∏y ze

sobà wielki ∏adunek emocjonalny

i zapad∏y w pami´ç s∏uchajàcych. 

Program przygotowali uczniowie

klas pierwszych pod kierunkiem p.

Moniki Kotowody, nad oprawà mu-

zycznà czuwa∏a, jak zwykle nieza-

wodna, p. Barbara Jankowska, nato-

miast pi´knà sceneri´ do tego mon-

ta˝u s∏owno-muzycznego wykona∏a

p. Iwona Bartosiewicz. 

Po zakoƒczonym programie wszy-

scy zostali zaproszeni na papieskie

kremówki, które sà ju˝ chyba sta∏ym

elementem uroczystoÊci poÊwi´co-

nych osobie Jana Paw∏a II.

� Monika Kotowoda

24 paêdziernika klasy przedszkolne i klasa IIIb wraz z wychowawczyniami:
M. Boruckà, B. Wierzchoƒ, A. Lewandowskà wzi´ły udział we wspaniałej
wycieczce do Gospodarstwa Agroedukacyjnego „Wymysły pod Lasem”. 

Białobrzegi to mo˝e nie kraniec Êwiata, ale stały si´
jednym z przystanków Martyny Wojciechowskiej, której
˝ycie to nieustanna podró˝. 28 paêdziernika
społecznoÊç Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach miała zaszczyt goÊciç t´ wielkà
podró˝niczk´, reporterk´, felietonistk´, wielbicielk´
szybkich motocykli oraz samochodów, zdobywczyni´
Korony Ziemi. 

WYMYSŁY pod Lasem

Temat zaj´ç brzmia∏: „Wielki rwetes u Basi”. Za-

j´cia podzielone by∏y na trzy cz´Êci: teoretycznà,

praktycznà i zabaw´. Na zaj´ciach teoretycznych

dzieci dowiedzia∏y si´ jak tradycyjnie i ekologicz-

nie przed∏u˝yç trwa∏oÊç p∏odów rolnych. Pozna∏y

naturalne konserwanty. W mi´dzyczasie przygoto-

wa∏y produkty do upieczenia ciasta ze Êliwkami. Pa-

ni Basia, nasza gospodyni, poda∏a przepis na cia-

sto i dzieci przystàpi∏y do pracy, której efektem by∏

pyszny, a˝ palce lizaç (!) placek ze Êliwkami. Kie-

dy ciasto styg∏o, uczniowie przygotowywali pro-

dukty do przetworów i samodzielnie kisi∏y ogórki

w s∏oikach, a kapust´ w beczkach. RadoÊci by∏o co

niemiara, zw∏aszcza przy deptaniu kapusty w becz-

kach. Po tak ci´˝kiej pracy dzieci zjad∏y posi∏ek

– kie∏baski z rusztu, a na deser ciasto, które same

upiek∏y. Po degustacji nadszed∏ czas na zaj´cia ku-

linarno – plastyczne i zabawy rekreacyjne na po-

dwórzu pe∏nym niespodzianek w postaci oswojo-

nych wiewiórek, gawrona, wrony, kotków i ca∏ej

masy perliczek. 

Na koniec spotkania pani Basia poda∏a ka˝demu

dziecku przepis na „Warzywnà wysp´ pasteryzowa-

nà”. ˚al by∏o wyje˝d˝aç, ale obiecaliÊmy naszej

przemi∏ej gospodyni, ̋ e wrócimy zimà lub wiosnà.

� A. Lewandowska

KOBIETA 
na kraƒcu Êwiata

Do szko∏y Martyna Wojciechowska

przyjecha∏a na zaproszenie uczniów

klasy VI i ich wychowawczyni Marle-

ny Kujawy. 

Na poczàtku spotkania wszyscy obej-

rzeli prezentacj´ multimedialnà przygo-

towanà przez uczniów klasy VI. Oglà-

dajàc niezwyk∏e zdj´cia z wypraw s∏u-

chano jednoczeÊnie komentarza p.

Wojciechowskiej, która bardzo cieka-

wie opowiada∏a o wra˝eniach, jakie wy-

war∏ na niej dany kraj oraz o ludziach,

którzy go zamieszkujà. Dzi´ki temu

uczniowie dowiedzieli si´, ˝e Zanzibar

pachnie przyprawami (w szczególnoÊci

goêdzikami), mieszkaƒcy Samoa sà

bardzo goÊcinni, w Indiach mo˝emy zo-

baczyç Êwiàtyni´ szczurów, a w Kenii

sierociniec dla s∏oniàtek. Ka˝da podró˝

jest inna i nie zawsze wszystko da si´

przewidzieç. Wyjazdy zwiàzane z na-

grywaniem kolejnego odcinka „Kobie-

ty na kraƒcu Êwiata” zajmujà od 2,5

dnia (tyle trwa∏o nagrywanie odcinka

o gejszy) do 2 tygodni. W telewizji pra-

cuje od 15 lat. Swoje obowiàzki repor-

terki, prezenterki i dyrektora wydawnic-

twa stara si´ godziç z obowiàzkami ma-

my ma∏ej Marysi. 

Na pytanie uczniów: „Jak czu∏a si´

stojàc na szczycie najwy˝szej góry

Êwiata?” odpowiedzia∏a, ̋ e na szczycie

odczuwa ulg´, bo nie musi ju˝ nigdzie

wchodziç, a jednoczeÊnie ma Êwiado-

moÊç, ˝e przed nià jeszcze droga z po-

wrotem. 

Spotkanie z p. Wojciechowskà posze-

rzy∏o nasze horyzonty, pozwoli∏o

na chwil´ oderwaç si´ od rzeczywisto-

Êci szkolnej i poczuç odrobin´ „wielkie-

go” Êwiata w ró˝nych jego aspektach.

Dzi´ki niej wiemy, ˝e warto nie tylko

marzyç, ale trzeba mieç odwag´, by re-

alizowaç swoje marzenia. 

Martyna Wojciechowska okaza∏a si´

osobà niezwykle ciep∏à, szybko nawià-

za∏a kontakt nawet z najm∏odszymi

uczestnikami spotkania, którzy w cza-

sie wykonywania zdj´cia grupowego

chcieli byç jak najbli˝ej naszego goÊcia.

Po cenny autograf s∏ynnej podró˝nicz-

ki ustawia∏y si´ d∏ugie kolejki. Ci, któ-

rzy przynieÊli ze sobà ksià˝ki p. Woj-

ciechowskiej otrzymali równie˝ dedy-

kacje. Przyjmujàc podzi´kowania

od Samorzàdu Uczniowskiego p. Woj-

ciechowska wspomnia∏a, ˝e w szkole

zawsze pe∏ni∏a funkcj´ przewodniczà-

cej. By∏a bardzo dobrà uczennicà, cho-

cia˝ z zachowaniem czasem bywa∏o

na bakier. 

Na zakoƒczenie gospodarze spotkania

– uczniowie klasy VI – zaprosili p. Woj-

ciechowskà na „prywatne” rozmowy

w klasie, gdzie przygotowali s∏odki po-

cz´stunek.

� SP Bia∏obrzegi

wyst´pujà:

Kamila Szaszkiewicz

Justyna Milczarczyk

Karolina Biliƒska

Aleksandra ¸ukasiuk

Marcin Warpas

Robert Kostro-Olechowski

Mateusz Wojciechowski

Aleksander ˚ulewski

Micha∏ Ko∏nie˝ak

Min´∏o dziesi´ç lat od chwili, gdy pierwsi cz∏onkowie
grupy teatralnej rozpocz´li próby i przyj´li nazw´ „Stre-
fa Podmiejska”. Nikt z nich wówczas nie sàdzi∏, ˝e
po dziesi´ciu latach nadal pojawiaç si´ b´dà plakaty
zapraszajàce na premierowe przedstawienia „Strefy”,
a sala w Gminnym OÊrodku Kultury wype∏niaç si´ b´-
dzie szczelnie widzami. W ciàgu tych lat w zespole wy-
st´powa∏o, d∏u˝ej lub krócej, wielu utalentowanych m∏o-
dych ludzi. To oni budowali histori´ zespo∏u, byli jej
bohaterami, a widzom dostarczali radoÊci i wzruszeƒ.
Z okazji dziesi´ciolecia „Strefy Podmiejskiej” zaprasza-
my serdecznie wszystkich „Strefowiczów” na przedsta-
wienie i sentymentalne spotkanie. Spotkajmy si´ w jak
najszerszym gronie, by wspólnie wspominaç i ponownie
prze˝ywaç minione premiery!

PODZI¢KOWANIA
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie składa
serdeczne podzi´kowania wszystkim
instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym,
które wspierały projekty kulturalne w Gminie
Niepor´t w roku 2011, a w szczególnoÊci
głównemu sponsorowi 
GAZ-SYSTEM S.A. oddział
w Rembelszczyênie.
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WYNIKI TURNIEJU MŁODZICZEK Z 30.10.2011
Plas II Warszawa – UKS D´bina Niepor´t 0:2 
Lider Radom – ˚bik Pruszków 2:1 
Plas II Warszawa – UKS Esperanto Warszawa 0:2 
Lider Radom – UKS Krótka Mysiadło 2:0 
UKS Esperanto Warszawa – UKS D´bina Niepor´t 0:2 
UKS Krótka Mysiadło – ˚bik Pruszków 0:2 

MECZE FINAŁOWE
UKS D´bina Niepor´t – ˚bik Pruszków 2:0 
Lider Radom – UKS Esperanto Warszawa 0:2 

AWANS: UKS D´bina Niepor´t i UKS Esperanto Warszawa

NIEPODLEGŁOÂCIOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 9.11.2011
KO¡COWA KLASYFIKACJA DZIEWCZÑT:

I miejsce Reprezentacja gimnazjum z Legionowa 
II miejsce Reprezentacja gimnazjum z Stanisławowa 

Pierwszego
III miejsce Reprezentacja gimnazjum z Dàbrówki 
IV miejsce Reprezentacja gimnazjum z Glinojecka 
V miejsce Reprezentacja gimnazjum z Serocka 

KO¡COWA KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW:
I miejsce Reprezentacja gimnazjum z Stanisławowa Pierwszego 
II miejsce Reprezentacja gimnazjum z Dàbrówki 
III miejsce Reprezentacja gimnazjum z Jabłonny 

IV miejsce Reprezentacja gimnazjum z Serocka 

W ostatnich tygodniach kolejne sukcesy odnieÊli nasi
siatkarze i siatkarki z UKS D´bina. Chłopcy wygrali
Gimnazjad´ w Nadarzynie, a dziewcz´ta – turniej
młodziczek w piłce siatkowej w Stanisławowie Pierwszym.
Natomiast w Serocku z okazji 11 listopada odbył si´
NiepodległoÊciowy Turniej Piłki Siatkowej.

W
rozegranych w Nadarzynie

(21.10.2011) eliminacjach

Rejonowej Gimnazjady LZS

w pi∏ce siatkowej ch∏opcy z UKS D´-

bina zaj´li I miejsce. We wszystkich

rozegranych meczach okazali si´ bez-

konkurencyjni, koƒczàc swoje trzy

mecze zwyci´stwami 2:0. Wygrali

z Gimnazjum w Nadarzynie, Gimna-

zjum w Bartnikach oraz Gimnazjum

w Wiskitkach. Dzi´ki tym zwyci´-

stwom zaj´li pierwsze miejsce w tur-

nieju i awansowali do turnieju fina∏o-

wego ju˝ na szczeblu wojewódzkim,

który odb´dzie si´ 18 listopada 2011 r.

Sk∏ad dru˝yny: Micha∏ Mielnik,

Kamil Marzec, Krzysztof Sworst,

¸ukasz Szlubowski, Adrian Piórkow-

ski, Aleksy Stankiewicz, Aleksander

Rydzicki, Karol Bàczek, Damian Joƒ-

czyk, Marcin Adamowski. Trener:

Dariusz PieÊniak

Dziewcz´ta, na tym samym turnie-

ju, zaj´∏y II miejsce pokonujàc Gim-

nazjum w Lesznowoli 2:1 oraz Gim-

nazjum II w Nadarzynie 2:0. Nieste-

ty w meczu decydujàcym nasze

dziewczyny uleg∏y Gimna-

zjum I w Nadarzynie.

Sk∏ad dru˝yny: Natalia M∏ynar-

czyk, Daria Jastrz´bska, Marceli-

na Onisk, Aleksandra Borkowska,

Katarzyna Smogorzewska, Marty-

na Zajàc, Aleksandra Rasiƒska, Alek-

sandra Królikowska, Ilona Nagraba,

Zuzanna Stala, Natalia Wojnowska.

Trener: Bronis∏aw Orlikowski.

30 paêdziernika w Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym zosta∏

rozegrany turniej m∏odziczek w siat-

kówk´. Pierwsze dwa miejsca w tur-

nieju premiowane by∏y awansem

do VI ligi rozgrywek o mistrzostwo

Mazowsza. Podopieczne trenera

Bronis∏awa Orlikowskiego nie da∏y

sobie zabraç ani jednego seta i z

kompletem zwyci´stw wywalczy∏y

awans. 

W turnieju m∏odziczek UKS D´bi-

na zgra∏y w nast´pujàcym sk∏adzie

– na zdj´ciu powy˝ej stojà od lewej:

trener Bronis∏aw Orlikowski, Ilo-

na Nagraba, Paulina Banaszek,

Aleksandra Rasiƒska, Aleksandra

Królikowska, Katarzyna Smogo-

rzewska, Prezez klubu Dariusz Pie-

Êniak, Zuzanna Stala, Michali-

na Jaszczur, Daria Jastrz´bska (ka-

pitan), Natalia Wojnowska, Natalia

M∏ynarska. 

9 listopada w Hali PZSP w Seroc-

ku odby∏ si´ Niepodleg∏oÊciowy Tur-

niej Pi∏ki Siatkowej dru˝yn gimna-

zjalnych. Zawodnicy z UKS D´bi-

na jak zwykle nie zawiedli.

W kategorii ch∏opców nasi zawodni-

cy wygrali turniej, w ka˝dym prawie

secie nie dajàc szans przeciwnikom.

Nasze siatkarki w kategorii dziewczàt

zaj´∏y doskona∏e drugie miejsce. 

� R. Âwiàtkowski

KOLEJNE zwyci´stwa
UKS D´bina

W połowie paêdziernika dwie uczennice Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie
– Kasia Orliƒska i Daria Chmarra uczestniczyły w kolejnych ju˝ mi´dzynarodowych
zawodach curlingowych

KOLEJNY sukces młodych
zawodniczek z Niepor´tu
Tym razem odby∏y si´ one w Zoeter-

meer w Holandii. Rozgrywane by∏y

równolegle dwa turnieje: Dutch Ju-

nior Open oraz Ford Cup. Nasze

dziewczyny rywalizowa∏y w doboro-

wym towarzystwie (startowa∏y dru-

˝yny mieszane z Holandii, W∏och,

Norwegii i Polski) i pomimo, ˝e by-

∏y najm∏odsze, zaj´∏y II miejsce

w turnieju Ford Cup.

Oprócz bezspornego sukcesu zdo-

by∏y kolejne doÊwiadczenia w dro-

dze do kariery w tej ciekawej i nie-

∏atwej dyscyplinie sportu. Trzymamy

kciuki i ˝yczymy kolejnych sukce-

sów! 

� W. Orliƒski

S. Chmarra

WÊród eksponatów wystawione sà fotogra-

fie dokumentujàce ods∏oni´te fundamenty

tzw. Domu Holenderskiego Jana II Kazi-

mierza Wazy, które odkryto podczas budo-

wy boiska ze sztucznà nawierzchnià

przy szkole w Niepor´cie. Jest tak˝e zbiór

fotografii z okresu mi´dzywojennego i po-

wojennego przedstawiajàcy wa˝ne wyda-

rzenia z ˝ycia mieszkaƒców. Sà tak˝e eks-

ponaty z okresu Dóbr Niepor´-

tu XVIII i XIX wieku. Jest tak˝e bogaty

zbiór militariów z pierwszej i drugiej wojny

Êwiatowej, przekazanych przez mieszkaƒców

gminy. Oddzielnà pozycj´ stanowi zbiór do-

kumentów i fotografii ˝o∏nierza zawodowe-

go z Niepor´tu, który przeszed∏ drog´

od obozu sowieckiego do uczestnictwa w bi-

twie pod Monte Cassino. 

Zbiory sà na bie˝àco opracowywane i uzu-

pe∏niane. Jest to wiedza o historii regionu

w którym mieszkamy, si´gajàca od pierwszej

wzmianki o Niepor´cie z roku 1387.

Zapraszamy na zwiedzanie zbiorów z prze-

wodnikiem, po wczeÊniejszym uzgodnieniu

terminu z pracownikiem GOK tel. 22 774 83 26.

� W. B∏awdziewicz 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t

Wie˝a Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie pełni teraz istotnà
funkcj´. Znajduje si´ w niej stała ekspozycja zbiorów historycznych
członków Stowarzyszenia MiłoÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t
oraz ofiarowanych i oddanych do depozytu przez mieszkaƒców Gminy.

ZAPRASZAMY do „Zbrojowni” 
w GOK w Niepor´cie
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

P
o opisie Czytelnikom „WieÊci Niepo-

r´ckich” we wczeÊniejszych cz´-

Êciach losów lotników z klucza 16

eskadry Brygady Bombowej, lecàcych

na zadanie bojowe popo∏udniu 7 wrze-

Ênia 1939 roku i zakoƒczone zestrzeleniem

trzech polskich „¸osi”, powracam do s∏o-

necznego poranka 24 wrzeÊnia 2011 roku

na teren ∏àki w Wólce Radzymiƒskiej. Te-

go dnia rozpoczà∏ si´ ostatni etap prac te-

renowych, majàcych na celu ostateczne

ustalenie i odszukanie miejsca upadku sa-

molotu PZL.P37B „¸oÊ”, z za∏ogà dowo-

dzonà przez ppor. obs. W∏adys∏awa Ko∏de-

ja. Na wst´pie kolega Marek Rogusz

przedstawi∏ zebranym okolicznoÊci ze-

strzelenia samolotu popo∏udniu

w dniu 7 wrzeÊnia 1939 roku. Na krótkiej

odprawie redaktor Adam Sikorski z progra-

mu „By∏o nie… min´∏o” przypomnia∏

uczestnikom poszukiwaƒ, ˝e pracowaç

b´dziemy na ziemi upami´tnionej krwià

poleg∏ej za∏ogi samolotu. Podzielono teren

na sektory i rozpocz´to poszukiwania. Ju˝

pierwsze sygna∏y sprz´tu potwierdzi∏y

wczeÊniejsze ustalenia pomiarowe i wyka-

za∏y obecnoÊç drobnych przedmiotów alu-

miniowych, ze Êladami du˝ej destrukcji

spowodowanej przez wybuch lub po˝ar.

Po namierzeniu innych, wi´kszych przed-

miotów, w tym fragmentów o˝ebrowania

i wyposa˝enia samolotu by∏o jasne, ˝e za-

kres poszukiwaƒ zosta∏ zaw´˝ony do miej-

sca, gdzie polski bombowiec zderzy∏ si´

z ziemià. Teren zosta∏y wykoszone z wy-

sokiej trawy i przygotowane do dalszego

rozpoznania. Kolega Robert Kmieç, spe-

cjalista od aparatury pomiarowej nieza-

wodnym „Lorenzem” wskaza∏ miejsce

o bardzo silnym sygnale du˝ego elementu

metalowego. Po powierzchniowym rozko-

paniu stwierdzono, ˝e jest to du˝a metalo-

wa cz´Êç. Dokonano dalszego rozkopania

i zebranym ukaza∏ si´ wspornik chowania

goleni i du˝y fragment samej goleni pod-

wozia samolotu. Niestety pojawi∏a si´

szybko woda gruntowa utrudniajàca poszu-

kiwania. Po pewnym czasie uda∏o si´ roz-

kopaç r´cznie otwór poszukiwawczy do ta-

kiego rozmiaru, aby mo˝na by∏o bezpro-

blemowo wyciàgnàç goleƒ z b∏ota

na powierzchni´. Dalsze prace nadal by∏y

prowadzone r´cznie, gdy˝ ci´˝ka koparka

przyby∏a na miejsce, nie by∏a w stanie do-

jechaç na teren wykopu. Wyjmowane ele-

menty samolotu by∏y na miejscu oczysz-

czone i katalogowane przez archeologa

Stanis∏awa Go∏uba. Ponadto specjalista

od konstrukcji „¸osia” pilot PLL „LOT”

kolega Wojciech Tomaszewski i ekspert

lotniczy kolega Marek Rogusz na bie˝àco

rozpoznawali znajdowane cz´Êci wyposa-

˝enia p∏atowca i silników. Po wyj´ciu

wspornika chowania goleni podwozia i sa-

mej goleni ekspert malowania p∏atowca ko-

lega Adam Kostyra na podstawie wzorni-

ków kolorów rozpoznawa∏ zachowane ko-

lory malowania cz´Êci samolotu. Miejsce

prac poszukiwawczych odwiedzi∏a równie˝

m∏odzie˝ szkolna z Wólki Radzymiƒskiej

pod opiekà nauczycielki historii. Kolejnà

wi´kszà cz´Êcià wydobytà na powierzch-

ni´ by∏ kompletny jeden z dziewi´ciu cy-

lindrów gwiazdowego silnika PZL Bristol

„Pegaz”. Dwa takie silniki stanowi∏y si∏´

noÊnà „¸osia”. SpecjaliÊci podkreÊlali bar-

dzo dobry stan zachowania cylindra i wiàz-

ki przewodów elektrycznych, pomimo

dzia∏ania du˝ej si∏y destrukcji przy zderze-

niu z ziemià. Opisane powy˝ej wydobyte

elementy samolotu obok innych drobniej-

szych m.in. uchwyt latarki pok∏adowej,

cz´Êci zegara pok∏adowego, fragmenty

oszklenia kabiny z plexiglasu i inne, stano-

wi∏y rezultat pierwszego dnia prac poszu-

kiwawczych. Prace z uwagi na zapadajà-

ce ciemnoÊci i awari´ drugiej koparki prze-

rwano. Ponownie zosta∏y wznowione

w dniu nast´pnym, czyli w niedzie-

l´ 25 wrzeÊnia br. W poszerzonym wyko-

pie odnaleziono jeszcze wiele drobniej-

szych przedmiotów z samolotu, w tym po-

chodzàce z wyposa˝enia kabiny pilota,

m.in. fragmenty dêwigni przepustnicy sil-

ników, elementy wyposa˝enia osobistego

za∏ogi, zachowane cz´Êci i urzàdzenia

elektryczne, magazynki i cz´Êci karabinu

maszynowego „szczeniak” wz. 37

kal.7,92 mm. strzelca pok∏adowego, ∏uski

amunicji sygnalizacyjnej i ∏uski z wystrze-

lonej amunicji pok∏adowej Êwiadczàce, ˝e

za∏oga „¸osia” broni∏a si´ przed niemiec-

kimi myÊliwcami. Ponadto wydobyto jed-

nà ci´˝kà przeciwwag´ Êmig∏a, umo˝liwia-

jàcà przestawianie dwuzakresowego sko-

ku w Êmigle typu Hamilton-Standard.

Równie˝ wiele aluminiowych cz´Êci p∏a-

towca z widocznym biciem numerów ka-

talogowych cz´Êci i odbiorów technicz-

nych Polskich Zak∏adów Lotniczych. Au-

tor mia∏ mo˝liwoÊç czyszczenia tych cz´Êci

i pierwszego rozpoznawania. Eksploracja

w Wólce Radzymiƒskiej dostarczy∏a obec-

nie najwi´kszego zbioru cz´Êci i elemen-

tów samolotu „¸oÊ” w skali ca∏ego kraju,

stàd czynny udzia∏ w przedsi´wzi´ciu

strony muzealnej, reprezentowanej przez

Micha∏a Mackiewicza pracownika nauko-

wego MWP i Micha∏a Oltona, Kierowni-

ka w Dziale Zabezpieczenia Logistyczne-

go Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-

wie. Wydobyte cz´Êci zosta∏y poddane

konserwacji i wzbogacà ekspozycj´ Mu-

zeum Wojska Polskiego, a pierwsza pre-

zentacja zbioru mia∏a miejsce w dniu 11 li-

stopada br., w ramach obchodów Âwi´ta

Niepodleg∏oÊci. Byç mo˝e w przysz∏oÊci,

cz´Êç zbioru zostanie udost´pniona miesz-

kaƒcom Gminy Niepor´t, w ramach depo-

zytu do eksponowania jako fragment, sta-

∏ej ekspozycji w Gminnym OÊrodku Kul-

tury w Niepor´cie. Dzia∏ania w tej sprawie

podejmie Stowarzyszenie Mi∏oÊników Hi-

storii Regionu Gminy Niepor´t, którego

cz∏onkowie aktywnie uczestniczyli w pra-

cach poszukiwawczych. Relacj´ filmowà

z prowadzonych dzia∏aƒ poszukiwaw-

czych mo˝na obejrzeç na stronie interne-

towej programu „By∏o nie… min´∏o”

z dniem emisji 15.10.2011 r. W tym miej-

scu pragn´ serdecznie podzi´kowaç szcze-

gólnie rodzinie pani Emilii Roguskiej

z Wólki Radzymiƒskiej, za udost´pnienie

swojej ∏àki do prowadzenia poszukiwaƒ,

w∏adzom samorzàdowym Gminy Niepor´t

za zgod´ na udzia∏ druhów OSP z Wólki

Radzymiƒskiej w dwudniowym wsparciu

logistycznym, panu Jackowi, mieszkaƒco-

wi Wóli Radzymiƒskiej, za okazanà pomoc

i wszystkim osobom dzi´ki którym ca∏e

przedsi´wzi´cie zaistnia∏o. Koƒczàc opis

kolejnego epizodu historycznego na tere-

nie naszej gminy, powróc´ pami´cià do za-

∏ogi ppor. obs. W∏adys∏awa Ko∏deja, któ-

ra zgin´∏a w szczàtkach „¸osia”. Nasze

Stowarzyszenie w porozumieniu z w∏adza-

mi gminy rozpocz´∏o ju˝ starania o upa-

mi´tnienie miejsca Êmierci tych odwa˝-

nych, m∏odych polskich lotników okolicz-

noÊciowà tablicà lub lotniczym obeliskiem

np. na terenie szkolnym w Wólce Radzy-

miƒskiej, gdy˝ w obronie Ojczyzny pole-

gli:

– ppor. obserwator W∏adys∏aw Ko∏dej
ur. 7.VII.1915 r. Absolwent SPL w D´-

blinie (11 promocja) mianowany ppor.

obs. 15.X.1938 r. Po promocji zosta∏

przydzielony do 1 pl w Warszawie.

W kampanii wrzeÊniowej 1939 r. jako ob-

serwator 16 eskadry bombowej „¸oÊ”,

walczàcej w sk∏adzie Brygady Bombo-

wej. 7.IX.1939 r. o godz. 15.45 wystar-

towa∏ z lotniska Popielewo samolotem

PZL P37B „¸oÊ”, jako dowódca za∏ogi…

– pchor. pil. Wac∏aw Cierpi∏owski
ur. 23.XI.1915 r. w Lidzie. Absolwent

SPL w D´blinie (12 promocja), w czerw-

cu 1939 r. skierowany na praktyk´ do 1 pl

w Warszawie, bra∏ udzia∏ w kampanii

wrzeÊniowej 1939 r. jako pilot 16 eska-

dry bombowej „¸osi”.7.IX.1939 r.

o godz. 15.45 wystartowa∏ z lotniska Po-

pielewo samolotem PZL P37B „¸oÊ” ja-

ko pilot samolotu… 

– kpr. strz. sam. Karol Pysiewicz
ur. 19.VII.1917 r. Absolwent SPLdM

w Bydgoszczy, przydzielony do 1 pl

w Warszawie, bra∏ udzia∏ w kampanii

wrzeÊniowej 1939 r. jako strzelec samo-

lotowy 16 eskadry bombowej „¸osi”.

7.IX.1939 r. o godz.15.45 wystartowa∏

z lotniska Popielewo samolotem PZL

P37B „¸oÊ” jako strzelec pok∏adowy… 

– kpr. strz. sam. Kazimierz Wielgoszew-
ski ur. 4.VIII.1919 r. Absolwent SPLdM

w Bydgoszczy, przydzielony do 1 pl

w Warszawie, bra∏ udzia∏ w kampanii

wrzeÊniowej 1939 r. jako strzelec samo-

lotowy 16 eskadry bombowej „¸osi”,

PZL. 37B „ŁOÂ” 
ppor. Władysława Kołdeja 

nie powrócił… cz. III

walczàcej w sk∏adzie Brygady Bombo-

wej. 7.IX.1939 r. o godz.15.45 wystartowa∏ z lot-

niska Popielewo samolotem PZL P37B „¸oÊ” ja-

ko strzelec pok∏adowy…

CzeÊç Ich Pami´ci… 

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

Goleƒ podwozia samolotu „¸oÊ” po wyj´ciu
z wykopu (fot. autora)

Bicie odbioru technicznego Polskich Zak∏adów Lotniczych
na cz´Êci p∏atowca „¸osia” (fot. autora)

Na pierwszym planie przeciwaga Êmig∏a i okràg∏y
magazynek do km wz.37 „szczeniak” (fot. autora)

Wn´trze cylindra silnika PZL Bristol „Pegaz” (fot. autora)

Drobne fragmenty samolotu po lewej stronie cz´Êç lufy km
„szczeniak”wz.37 (fot. autora) 

Redaktor Adam Sikorski w rozmowie o historii  „¸osia”
z uczniami ZSP w Wólce Radzymiƒskiej (fot. autora)


