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Stanowisko Rady Gminy Niepor´t
w sprawie poselskiego projektu ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy
UCHWAŁA NR XXXV/1/2017 RADY GMINY NIEPOR¢T z dnia 9 lutego 2017 r.
STANOWISKO RADY GMINY NIEPOR¢T W SPRAWIE POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O USTROJU MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz § 56 ust. 2 pkt 3
Statutu Gminy Niepor´t przyj´tego Uchwa∏à
Nr 5/XXI/04 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz. Urz.
Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 59,
poz. 1506, zm. z 2009 r. Nr 58, poz. 1477, zm.
z 2013 r., poz. 13443) Rada Gminy Niepor´t
uchwala, co nast´puje:
§ 1.
Rada Gminy Niepor´t, przy uwzgl´dnieniu zastrze˝eƒ i oczekiwaƒ zg∏aszanych przez mieszkaƒców gminy Niepor´t, wyra˝a sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia poselskiego projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy

pomijajàcego przeprowadzenie konsultacji
z mieszkaƒcami obszaru obj´tego projektem
ustawy, podobnie jak te˝ wobec rozwiàzaƒ ustrojowych przyj´tych w tym projekcie. Bioràc
pod uwag´ prawo do samostanowienia na poziomie lokalnym, Ci którzy sà naj˝ywotniej zainteresowani sprawami swoich spo∏ecznoÊci powinni mieç mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´ w tak
istotnej sprawie, która mo˝e mieç kolosalne skutki dla zrównowa˝onego rozwoju Gminy. Przyj´cie projektu ustawy o zaproponowanej treÊci
mo˝e równie˝ oznaczaç ograniczenie wp∏ywu
mieszkaƒców na przysz∏oÊç Naszej Gminy oraz
realizacj´ przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych jej rozwojowi.

Bez konsultacji spo∏ecznych przeprowadzonych w przepisanych prawem: formie i w zakresie nie mo˝na decydowaç w tak istotnych, jak
obj´te projektem ustawy, ustrojowych zmianach
w strukturach samorzàdu.
Rada Gminy Niepor´t apeluje o wycofanie z dalszych prac legislacyjnych projektu ustawy
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy oraz
podj´cie szerokiego dialogu i konsultacji z samorzàdami i mieszkaƒcami wspólnot samorzàdowych.
§ 2.
Rada Gminy upowa˝nia Wójta Gminy Niepor´t do przekazania niniejszego stanowiska:
1) Prezydentowi RP,

2) Prezesowi Rady Ministrów,
3) Marsza∏kowi Sejmu RP,
4) Pos∏om z województwa mazowieckiego,
5) Wojewodzie Mazowieckiemu,
6) Samorzàdowi Województwa Mazowieckiego,
7) Powiatowi Legionowskiemu,
8) Zwiàzkowi Gmin Wiejskich RP,
9) Zwiàzkowi Powiatów Polskich.
§ 3.
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi
Gminy Niepor´t.
§ 4.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t:
/–/ Eugeniusz Woêniakowski

Uzasadnienie UCHWAŁY NR XXXV/1/2017 RADY GMINY NIEPOR¢T
W zwiàzku ze z∏o˝eniem do Sejmu
projektu ustawy o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy, potocznie zwanej ustawà metropolitalnà, jesteÊmy przeciwni zg∏oszonemu projektowi poselskiemu oraz brakiem
konsultacji z gminami obj´tymi projektem. Stoimy na stanowisku, ˝e
wprowadzanie tak fundamentalnej
zmiany ustrojowej wymaga podj´cia
szerokiego dialogu i konsultacji
z samorzàdami i mieszkaƒcami
wspólnot samorzàdowych.
W projekcie ustawy brak jest jednoznacznego potwierdzenia dotychczasowego statusu gmin. JeÊli ustawa zosta∏aby przyj´ta w projektowanej wersji, gminom grozi∏oby
ograniczenie samodzielnoÊci, m.in.
w zakresie planowania przestrzennego oraz podejmowania decyzji
w sprawach spo∏ecznych i inwestycyjnych w naszej Gminie. Prawdopodobne jest te˝ ograniczenie dochodów gmin, w tym zmniejszenie
udzia∏u w podatku PIT i CIT, mo˝liwoÊç wzrostu podatków od nieruchomoÊci, utrudnienia dla mieszkaƒców w za∏atwianiu spraw i uzyskiwanie
decyzji
nale˝àcych
do kompetencji obecnego powiatu.
Mog∏oby to prowadziç do spowolnienia lub nawet uniemo˝liwienia
dalszego zrównowa˝onego rozwoju
gminy Niepor´t, która w ostatnich
latach Êwietnie si´ rozwija i sukcesywnie uzyskuje coraz wy˝szà pozycj´ w kraju pod wzgl´dem wysokoÊci dochodu na jednego mieszaƒ-

ca. Przyj´cie ustawy metropolitalnej
mo˝e równie˝ oznaczaç ograniczenie wp∏ywu mieszkaƒców na przysz∏oÊç naszej gminy oraz realizacj´
ró˝norakich przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych jej rozwojowi.
Bioràc pod uwag´ prawo do samostanowienia na poziomie lokalnym
ci, którzy sà naj˝ywotniej zainteresowani sprawami swoich spo∏ecznoÊci, powinni mieç szans´ wypowiedzenia si´ w tak wa˝nej sprawie. Proponowane rozwiàzania stanowià
zagro˝enie dla zagwarantowanej
konstytucyjnie samodzielnoÊci naszej Gminy oraz kompetencji Rady
Gminy okreÊlone ustawami.
W uzasadnieniu do projektu ustawy brak jest oceny skutków finansowych proponowanych regulacji,
jak równie˝ wielu aspektów organizacyjno-prawnych.
JesteÊmy za utrzymaniem dotychczasowego statusu naszej Gminy jako gminy samodzielnej, okreÊlajàcej
swój bud˝et oraz planujàcej zrównowa˝ony rozwój na dotychczasowych zasadach okreÊlonych przepisami prawnymi, podejmujàcej w∏asne decyzje o przyst´powaniu
do wszelkich zwiàzków i stowarzyszeƒ.
Organy gminy jak i nasi mieszkaƒcy zostali zaskoczeni projektem
zmian bez mo˝liwoÊci wyra˝enia
swojej opinii w tym zakresie.
Uwa˝amy, ˝e tego typu radykalne zmiany ustrojowe winny byç poddane konsultacjom spo∏ecznym
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– w tym referendum lokalnym.
Mamy nadziej´, ˝e do czasu konsultacji spo∏ecznych w przepisanych prawem: formie i w zakresie
nie b´dà podejmowanie tak kluczowe decyzje dla naszej spo∏ecznoÊci.
W przedstawionym projekcie
ustawy o ustroju miasta sto∏ecznego
Warszawy nie zosta∏o uwzgl´dnio-

ne, po∏o˝one w powiecie legionowskim miasto i gmina Serock, z którym gmin´ Niepor´t ∏àczy bezpoÊredni uk∏ad komunikacyjny, infrastruktura techniczna i wi´zi
spo∏eczne. Podobnie jest z miastem
i gminà Radzymin, po∏o˝onym
w powiecie wo∏omiƒskim, z którym
∏àczy gmin´ Niepor´t realizacja

wspólnych przedsi´wzi´ç dotyczàcych lokalnej komunikacji czy sieci wodociàgowej.
Przedstawiony projekt ustawy
mo˝e negatywnie wp∏ynàç na ∏àczàce gminy wi´zi spo∏eczne i utrudniç
realizacj´ wspólnych przedsi´wzi´ç.
Niepor´t, dnia 9 lutego 2017 r.

ZAPRASZAMY RODZICÓW

uczniów Szko∏y Podstawowej w Józefowie
oraz
rodziców dzieci obj´tych obowiàzkiem nauki
w tzw. klasie „O” od 1 wrzeÊnia 2017 roku
W zwiàzku z koniecznoÊcià dostosowania sieci szkół
podstawowych prowadzonych przez gmin´ Niepor´t
do nowego ustroju szkolnego, przed podj´ciem przez Rad´
Gminy Niepor´t uchwały w powy˝szej sprawie, zapraszamy
wszystkich Paƒstwa na spotkanie, które odb´dzie si´
w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 18.00. w sali sportowej
Szko∏y Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.
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Złota gwiazda
atrakcyjnoÊci
inwestycyjnej 2016
dla gminy Niepor´t
W raporcie „AtrakcyjnoÊç inwestycyjna regionów 2016” przygotowanym na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Instytucie
Przedsi´biorstwa Szko∏y G∏ównej
Handlowej województwo mazowieckie uznane zosta∏o za najlepiej
rozwini´te ekonomicznie i najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie województwo. Gmina Niepor´t znalaz∏a si´ w gronie najlepszych gmin,
otrzymujàc z∏otà gwiazd´. Jest to

najwy˝sze wyró˝nienie i oznacza
najwy˝szà ocen´ A wszystkich
analizowanych sekcji gospodarczych: gospodarki narodowej, przemys∏u, handlu, us∏ug turystycznych oraz us∏ug profesjonalnych.
Raport publikowany jest corocznie od 2008 roku, a opracowywany z wykorzystaniem badaƒ prowadzonych pod kierunkiem prof. dr
hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole G∏ównej Handlowej
w Warszawie.
 BW

ROZSTRZYGNI¢TO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

OGŁOSZONO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 na budow´ Êcie˝ek rowerowych na terenie gminy Niepor´t w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych Êrodowisku form
transportu poprzez utworzenie
systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jab∏onna,
Legionowo, ¸omianki, Niepor´t,
Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.
Cz´Êç A. Budowa Êcie˝ki rowerowej oraz chodnika wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej, drogi wojewódzkiej nr 632, w miejscowoÊci Józefów,
o
∏àcznej
d∏ugoÊci 2200 mb, na odcinku
od ronda im. Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego do granicy z gm.
Jab∏onna.
Wykonany zostanie chodnik
szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej i Êcie˝ka rowerowa

szer. 2 m o nawierzchni bitumicznej, a tak˝e przejÊcia dla pieszych.
Cz´Êç B. Budowa Êcie˝ki rowerowej dwukierunkowej o szerokoÊci 2 m wzd∏u˝ drogi powiatowej – ulicy Wojska Polskiego
w miejscowoÊci Bia∏obrzegi i ul.
Fortowej w Beniaminowie
o ∏àcznej d∏ugoÊci 4 468 mb.
Termin
wykonania
prac
– do 30.04.2018 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç do 28
marca 2017 r. do godz. 10.00
w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t.
 na budow´ ulicy Mozarta
w Stanis∏awowie Pierwszym – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 177 metrów, wraz ze zjazdami do posesji.
Termin
wykonania
prac

– do 31maja 2017 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç do dnia 21
lutego 2017 r. do godz. 10.00.
w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t,
 na budow´ oÊwietlenia:
Cz´Êç A. Zamówienie obejmuje
budow´ oÊwietlenia ulicy Chabrowej i Sasankowej w miejscowoÊci Niepor´t na odcinku d∏ugoÊç 680 mb. Przewiduje si´ 18
s∏upów wraz z oprawami.
Cz´Êç B. Zamówienie obejmuje
budow´ oÊwietlenia ulicy Polnej
w miejscowoÊci Stanis∏awów
Drugi na odcinku 178 mb.
Termin
wykonania
prac
– do 30.06.2017 r.
Oferty nale˝y sk∏adaç do dnia 21
lutego 2017 r. do godz. 10.30
w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t.
 BW

Uwaga! Porzàdkowanie numeracji budynków
na terenie gminy. Mo˝esz zło˝yç wniosek o nadanie
nazwy swojej drodze
W zwiàzku z dynamicznym rozwojem urbanistycznym gminy Niepor´t, przejawiajàcym si´ powstawaniem nowych obszarów inwestycyjnych, zaistniała koniecznoÊç
wprowadzenia zmian w numeracji
porzàdkowej na wybranych obszarach gminy. Dzi´ki uchwaleniu nowych planów zagospodarowania
przestrzennego, na terenach u˝ytkowanych wczeÊniej wyłàcznie rolniczo powstały nowe tereny
pod zabudow´ mieszkaniowà jednorodzinnà, usługowà lub produkcyjnà.
Wprowadzenie prawidłowej numeracji porzàdkowej umo˝liwi właÊciwà i jednoznacznà identyfikacj´
nieruchomoÊci m.in. dla skutecznego dojazdu pogotowia ratunkowego, stra˝y po˝arnej, poczty itp
Zmianami numerów porzàdkowych
obj´te zostanà mi´dzy innymi tereny ulic:
1. ulica Małoł´cka na całej długoÊci w Niepor´cie, Aleksandrowie
i Izabelinie,

2. ulica Zwyci´stwa w Niepor´cie,
3. ulica Królewska w Aleksandrowie,
4. ulica PrzyszłoÊç i ulica Słoneczna w Stanisławowie Pierwszym.
Zmiany b´dà dotyczyły przenumerowania istniejàcych budynków oraz
nadania nazw drogom wewn´trznym, które dotychczas nie posiadały nazwy wraz z wprowadzeniem
nowej numeracji porzàdkowej budynków poło˝onych przy tych drogach.
W zwiàzku z powy˝szym zwracamy
si´ z proÊbà do wszystkich mieszkaƒców oraz właÊcicieli dróg do składania wniosków oraz swoich propozycji nadania nazwy ulicy z krótkim
uzasadnieniem, dlaczego proponowana nazwa powinna znaleêç si´
w rejestrze ulic gminy.
Wniosek o nadanie nazwy drodze
mo˝na zło˝yç osobiÊcie w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t, przesłaç
pocztà na adres: Urzàd Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, lub za poÊrednictwem pocz-

ty e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl
Propozycja nazwy ulicy powinna byç
zgodna z zasadami nadawania nazw
ulicom i placom b´dàcym drogami
publicznymi oraz drogom wewn´trznym poło˝onym w Gminie
Niepor´t zawartymi w uchwale Nr
XXXIV/32/2009 Rady Gminy Niepor´t z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom
i placom b´dàcym drogami publicznymi oraz drogom wewn´trznym
poło˝onym w Gminie Niepor´t. Ponadto informujemy, ˝e na stronie internetowej zamieszczony jest wykaz
nazw ulic obowiàzujàcych na terenie Gminy Niepor´t, który b´dzie pomocny przy wyborze nazwy.
Wszelkie dodatkowe informacje oraz
wyjaÊnienia mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,
pokój nr 7, pod numerem telefonu: 022 767-04-12, w godzinach
pracy urz´du.

 B.Bartkiewicz

 na Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu G∏ogi
w Niepor´cie.
W przeprowadzonym post´powaniu wybrano Wykonawc´:
GWK In˝ynieria Sanitarna
Agnieszka Halicka, ul. Gàbiƒska 9/75, 01-703 Warszawa.
Cena 95 940,00 z∏ brutto za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Termin wykonania dokumentacji: 8 miesi´cy od dnia podpisania umowy.
Nowa kanalizacja sanitarna zlikwiduje powa˝ne problemy, jakie na osiedlu powodujà gwa∏towne ulewy – zalane piwnice
domów, wybijanie wody z kanalizacji, nieprzejezdne ulice, a tak˝e podtapianie oczyszczalni Êcieków. Budowa nowej kanalizacji
deszczowej jest koniecznoÊcià,
aby zabezpieczyç potrzeby
mieszkaƒców i przeciwdzia∏aç
skutkom gwa∏townych opadów.
 na Budow´ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na osiedlu: cz´Êç A – w Zegrzu Po∏udniowym, cz´Êç
B – w Bia∏obrzegach.
W zakresie cz´Êci A – wybrano
Wykonawc´
IN˚YNIERIA
PRZEMYÂL Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 237-700 PrzemyÊl,
za wynagrodzeniem rycza∏towym
brutto 2 406 864 z∏. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.br.
W zakresie cz´Êci B – wybrano
Wykonawc´ IN˚YNIERIA RZESZÓW Spó∏ka Akcyjna ul. Podkarpacka 59A 35-082 Rzeszów,
za wynagrodzeniem rycza∏towym
brutto 5 084 943 z∏. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r.
Na osiedlu w Bia∏obrzegach
zaprojektowano ok 1,5 km sieci
sanitarnej, z jednà zbiorczà przepompownià i pod∏àczeniem
do opaski kanalizacyjnej Jeziora
Zegrzyƒskiego w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa to
ok. 800 metrów sieci, którymi
wody opadowe odprowadzane
b´dà do czterech zbiorników retencyjno-rozsàczajàcych, które
odprowadzajà wody opadowe
do gruntu, likwidujàcych problem powstajàcych na drodze
osiedla ka∏u˝.
W Zegrzu Po∏udniowym zaplanowano 0,8 km kana∏u sanitarnego wraz z jedna zbiorczà t∏ocznià i w∏àczeniem do opaski kanalizacyjnej w ulicy Warszawskiej.
Kanalizacja deszczowa to 357

metrów kana∏ów grawitacyjnych
oraz siedem uk∏adów rozsàczania, rozprowadzajàcych wody
opadowe w gruncie.
Na realizacj´ inwestycji, której
wartoÊç wynosi 12 099 975,10 z∏
gmina Niepor´t otrzyma∏a dofinansowanie
w
wysokoÊci 6 058 557,12 z∏ z∏otych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2014-2020.
 na Budow´ sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach
– wybrano Wykonawc´ WALD-GLOB Jan Radecki, 06-100 Pu∏tusk, ul. KoÊciuszki 41, za wynagrodzeniem rycza∏towym brutto 4 783 333,32 z∏.
Termin wykonania zamówienia:
do 1.10.2018 r.
W zaprojektowanej sali o powierzchni 660 m2 znajdowaç si´
b´dà boiska do gry w pi∏k´ siatkowà i koszykowà oraz minipi∏k´ r´cznà. Przy sali znajdowaç
si´ b´dzie pokój dla trenera,
po dwie szatnie dla dziewczàt
i ch∏opców, pomieszczenia
na sprz´t sportowy i pomieszczenie gospodarcze.
W holu wejÊciowym usytuowana b´dzie szatnia, przeznaczona
dla goÊci imprez sportowych
i uroczystoÊci szkolnych.
Przy budynku sali, od strony ulicy Wczasowej, znajdowaç si´ b´dzie bie˝nia poliuretanowa ze
skocznià.
NowoÊcià w realizacji gminnych
inwestycji kubaturowych b´dzie
zastosowanie nowoczesnego
rozwiàzania, wykorzystujàcego
odnawialne êród∏a energii do zasilania w energi´ elektrycznà.
Na dachu sali zamontowane zostanà panele fotowoltaiczne, zamieniajàce energi´ promieniowania s∏onecznego w energi´
elektrycznà. Poza korzyÊcià ekonomicznà, którà b´dà oszcz´dnoÊci w kosztach utrzymania budynku, rozwiàzanie to wp∏ynie
na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, co jest szczególnie istotne na terenie du˝ego
osiedla mieszkaniowego.
 BW
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ODPADY KOMUNALNE

EKOLOGIA 3
Przedstawiamy Paƒstwu nowe zasady zwiàzane
z uzyskiwaniem zezwoleƒ na usuni´cie drzew lub
krzewów.

zmiany wprowadzone w 2017–2018 r. Zezwolenia na usuni´cie
drzew lub krzewów
W 2017 r. i 2018 r. odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
na których zamieszkujà mieszkaƒcy
odbieraç b´dzie konsorcjum firm: Lider konsorcjum: RDF Sp. z o.o. ul.
Ko∏obrzeska 5, 07-401 Ostro∏´ka,
Cz∏onek konsorcjum: MPK PURE
HOME Sp. z o. o. Sp. k. ul. Ko∏obrzeska 5, 07-401 Ostro∏´ka wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. W zwiàzku z nowo podpisanà umowà z ww. podmiotem
wprowadzono dla mieszkaƒców gminy nowe rozwiàzania systemowe.

ODPADY ZIELONE
W 2017 i 2018 r odpady zielone typu skoszona trawa, liÊcie, drobne ga∏´zie itp. odbierane b´dà od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, na których zamieszkujà mieszkaƒcy – zarówno
z domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych – w miesiàcach
od kwietnia do listopada raz
na dwa tygodnie, w dniach wyznaczonych harmonogramem odbioru
odpadów dla gminy Niepor´t. Odpady zielone nale˝y wystawiaç w bràzowych workach, które przed pierwszym odbiorem tj. w miesiàcu kwietniu,
zostanà
dostarczone
do mieszkaƒców przez ww. firm´.
Bràzowe worki przeznaczone do gromadzenia m.in. odpadów zielonych
mo˝na równie˝ otrzymaç w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t (pokój 26, II pi´tro).
Wraz z ww. workami mo˝na wystawiaç wi´ksze odpady zielone np. ga∏´zie, które nale˝y wczeÊniej odpowiednio przygotowaç – czyli rozdrobniç i umieÊciç w workach lub
pociàç do oko∏o 1m d∏ugoÊci i powiàzaç w taki sposób, aby nie utrudniaç pracy pracownikom firmy odbierajàcej odpady od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
Ga∏´zie dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje si´
na ulicy Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie nale˝y przygotowaç w sposób
przedstawiony powy˝ej.
Przypominamy, ˝e odpady zielone
typu skoszona trawa, liÊcie, drobne
ga∏´zie itp. nie mogà byç sk∏adowane na sk∏adowiskach odpadów komunalnych. W zwiàzku z powy˝szym odpadów zielonych nie mo˝na
wrzucaç do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych – bez wzgl´du na to, czy w∏aÊciciel nieruchomoÊci zadeklarowa∏, czy b´dzie segregowa∏ odpady, czy te˝ nie.
W przypadku gdy odpady zielone
znajdà si´ w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych, pracownicy
firmy odbierajàcej odpady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci nie
opró˝nià ww. pojemnika.
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady niebezpieczne jak sama nazwa wskazuje sà niebezpieczne, zarówno dla cz∏owieka, jak i dla zwierzàt, roÊlin. W zwiàzku z powy˝szym, ich równie˝ nie mo˝na
wrzucaç do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych, tylko nale˝y zbieraç oddzielnie.
W 2017 i 2018 r. na terenie gminy
Niepor´t odpady niebezpieczne tj.
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, t∏uszcze,
farby, tusze, baterie i akumulatory,
Êwietlówki, ˝arówki itd. pochodzàce z gospodarstw domowych – odbierane b´dà za pomocà tzw. mobil-

nego punktu selektywnej zbiórki
niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. specjalnego samochodu
ustawianego w wyznaczonym dniu
i w wyznaczonym miejscu, do którego mieszkaƒcy gminy b´dà mogli
dostarczyç ww. odpady niebezpieczne.
Ww. samochód ustawiany b´dzie
w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Niepor´t dwa razy w roku (marzec, paêdziernik).
Informacja na temat lokalizacji i godzin otwarcia ww. punktu b´dzie podana do publicznej wiadomoÊci
na stronie internetowej gminy
www.nieporet.pl oraz w gazecie
gminnej „WieÊci Niepor´ckie”.
Ponadto przypominamy, ˝e zu˝yte
baterie i akumulatory oraz zu˝yte
i przeterminowane leki pochodzàce
z gospodarstw domowych nale˝àce
do grupy odpadów niebezpiecznych
mo˝na wrzucaç do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników rozstawionych na terenie gminy Niepor´t. Informacje na temat ww. pojemników mo˝na uzyskaç na stronie
internetowej www.niepor´t.pl zak∏adka odpady.

ZU˚YTE OPONY
Dotychczas zu˝yte opony pochodzàce z gospodarstw domowych tj.
opony z samochodów osobowych
mieszkaƒcy gminy mogli przywoziç
przede wszystkim do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje si´
na ulicy Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie. W 2017 i 2018 roku tego rodzaju odpady mieszkaƒcy gminy b´dà
mogli wystawiaç przed posesj´ razem z odpadami wielkogabarytowymi, zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym i tekstyliami
dwa razy w roku (w 2017 roku
w marcu i we wrzeÊniu) w dniach
wyznaczonych harmonogramem.
REKLAMACJE
W przypadku nie odebrania zgodnie
z harmonogramem odpadów komunalnych przez firm´ Êwiadczàcà ww.
us∏ug´, nale˝y zg∏osiç reklamacj´
do Urz´du Gminy Niepor´t nr tel.
(22) 767 04 47 dnia nast´pnego
po wyznaczonym dniu odbioru odpadów komunalnych do godziny 15.30.
Ww. reklamacja zostanie zrealizowana dnia nast´pnego po dniu zg∏oszenia w godzinach od 7.00 do 20.00.
GMINNE PUNKTY
ELEKTROODPADÓW
Informujemy, ˝e na terenie Gminy
Niepor´t powsta∏y trzy Gminne
Punkty Elektroodpadów, do których mieszkaƒcy gminy mogà wrzucaç takie odpady, jak zu˝yte tonery,
zu˝yte p∏yty CD, zu˝yte ˝arówki,
zu˝yte baterie oraz zu˝yte telefony komórkowe i ∏adowarki.
Poni˝ej przedstawiamy lokalizacj´
Gminnych Punktów Elektroodpadów:
1. Niepor´t – Osiedle G∏ogi – przystanek autobusowy przy parkingu samochodowym (w kierunku
Niepor´tu).
2. Niepor´t – Urzàd Gminy Niepor´t – obok biletomatu.
3. Bia∏obrzegi – Osiedle Wojskowe
– w okolicach pawilonu handlowego przy tablicy og∏oszeniowej.
W ka˝dym z pojemników znajduje
si´ 7 otworów, które sà odpowiednio
oznaczone fotografià, wskazujàcà
jaki rodzaj odpadów, do której tuby
nale˝y wrzuciç.

W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach (Dz. U. z 2016, poz. 2249)
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) zmianie uleg∏y zasady zwiàzane z uzyskiwaniem zezwoleƒ na usuni´cie
drzew lub krzewów.

Gminny Punkt Elektroodpadów

Elektroodpady sà rodzajem odpadów
niebezpiecznych dla Êrodowiska.
Zawierajà wiele substancji szkodliwych dla cz∏owieka i dla otaczajàcego nas Êwiata (np. rt´ç, o∏ów, azbest).
W zwiàzku z powy˝szym muszà byç
zbierane oddzielnie i wrzucane
do specjalnych pojemników lub zawo˝one do specjalnie do tego wyznaczonych miejsc.
Zach´camy wi´c do korzystania
z Gminnych Punktów Elektroodpadów, aby chroniç siebie, swoich bliskich i Êrodowisko.
Ponadto przypominamy, ˝e Zu˝yty
Sprz´t Elektryczny i Elektroniczny
(ZSEE) mo˝na równie˝ oddawaç
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje si´ przy ulicy Ma∏o∏´ckiej 62 w Niepor´cie – czynny
od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00 oraz dwa razy
do roku wystawiaç przed posesj´
w dniach wyznaczonych harmonogramem.
PONADTO PRZYPOMINAMY!
– WA˚NE
Kiedy nale˝y z∏o˝yç ,,nowà deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”?
Szanowni Paƒstwo, pragniemy przypomnieç, ˝e w przypadku wystàpienia zmiany danych b´dàcych podstawà ustalenia wysokoÊci nale˝nej
op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, takich jak np. wprowadzenie si´ nowej osoby, czyjaÊ
wyprowadzka, zgon, urodzenie
dziecka itd., nale˝y z∏o˝yç nowà deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzgl´dniajàcà t´ zmian´.
W przypadku sprzeda˝y nieruchomoÊci lub wyprowadzenia si´
wszystkich osób w niej zamieszkujàcych, równie˝ nale˝y z∏o˝yç nowà
deklaracj´ o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (potocznie zwanà ,,zerowà”),
w której nale˝y wpisaç dotychczas
uiszczanà stawk´, liczb´ osób ,,0”,
wysokoÊç op∏aty ,,0”. Ww. deklaracj´ nale˝y z∏o˝yç w terminie 14 dni
od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana.
Deklaracj´ t´ mo˝na z∏o˝yç osobiÊcie
w tut. Urz´dzie Gminy lub wys∏aç
pocztà. Prosz´ pami´taç, ˝e dopóki
nie z∏o˝à Paƒstwo ww. nowej (zmienionej) deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, op∏ata jest ca∏y czas naliczana zgodnie z dotychczas
obowiàzujàcà deklaracjà.
 N.Szczygielska

W∏aÊciciele nieruchomoÊci, którzy
planujà usunàç drzewa lub krzewy
ze swojej posesji, od dnia 1 stycznia 2017 r. nie muszà sk∏adaç
do Urz´du Gminy Niepor´t, wniosku o wydanie zezwolenia na usuni´cie drzew lub krzewów ze swojej nieruchomoÊci je˝eli usuni´cie
tych drzew lub krzewów nie jest
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W przypadku gdy drzewa lub
krzewy sà usuwane w zwiàzku
z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà nale˝y pami´taç, ˝e
wniosek o zezwolenie na usuni´cie
drzew lub krzewów nale˝y z∏o˝yç
do Urz´du Gminy Niepor´t gdy powierzchnia krzewu albo krzewów
rosnàcych w skupisku jest wi´ksza
ni˝ 25 m2, oraz obwód pnia drzew
na wysokoÊci 130 cm przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozosta∏ych gatunków drzew
W przypadku gdy krzew lub krzewy rosnàce w skupiskach, pokrywajà grunt o powierzchni powy˝ej 50 m2 oraz obwody pnia drzew
mierzone na wysokoÊci 130 cm
przekraczajà:
a) 120 cm – w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozosta∏ych gatunków drzew naliczane
sà op∏aty dla inwestora – osoby prowadzàcej dzia∏alnoÊç
gospodarczà za usuni´cie
drzew lub krzewów na cele
zwiàzane z prowadzona dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
W∏aÊciciele nieruchomoÊci, którzy
planujà usunàç drzewa lub krzewy
ze swojej nieruchomoÊci w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià zobowiàzani sà z∏o˝yç wniosek o wydanie zezwolenia na usuni´cie
drzew lub krzewów do Urz´du
Gminy Niepor´t. Druk wniosku dost´pny jest w Urz´dzie Gminy
Niepor´t. Wniosek o wydanie ze-

zwolenia na usuni´cie drzewa lub
krzewu, powinien zawieraç:
1) imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ posiadacza i w∏aÊciciela nieruchomoÊci albo w∏aÊciciela urzàdzeƒ, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego;
2) oÊwiadczenie o posiadanym tytule prawnym w∏adania nieruchomoÊcià albo oÊwiadczenie
o posiadanym prawie w∏asnoÊci
urzàdzeƒ, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) nazw´ gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony
na wysokoÊci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokoÊci
drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód ka˝dego z tych pni,
b) nie posiada pnia na tej wysokoÊci – obwód pnia bezpoÊrednio
poni˝ej korony drzewa;
6) wielkoÊç powierzchni, z której
zostanie usuni´ty krzew;
7) miejsce, przyczyn´, termin zamierzonego usuni´cia drzewa
lub krzewu, oraz wskazanie czy
usuni´cie wynika z celu zwiàzanego z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej;
Do wniosku nale˝y za∏àczyç:
1) rysunek, map´ albo wykonany
przez projektanta posiadajàcego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla
której jest on wymagany zgodnie z ustawà z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane – okreÊlajàce usytuowanie drzewa lub
krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomoÊci i obiektów budowlanych istniejàcych lub projektowanych na tej nieruchomoÊci;
2) projekt planu:
a) nasadzeƒ zast´pczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub
krzewów, w liczbie nie mniejszej
ni˝ liczba usuwanych drzew lub
o powierzchni nie mniejszej ni˝
powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiàcych kompensacj´ przyrodniczà za usuwane
drzewa i krzewy w rozumieniu
art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
je˝eli sà planowane, wykonany
w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania dzia∏ki
lub terenu, oraz informacj´
o liczbie, gatunku lub odmianie
drzew lub krzewów oraz miejscu
i planowanym terminie ich wykonania.
 P.Filipowicz
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10 lutego uczniów Szkoły Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie odwiedził siedmiokrotny
Mistrz Âwiata w windsurfingu Wojciech Brzozowski.

Lekcja z Mistrzem
Âwiata Wojciechem
Brzozowskim

Uczniowie uczà si´
programowania

Spotkanie odby∏o si´ w ramach innowacji pedagogicznej „Niezawodni na wodzie i làdzie” i zorganizowane zosta∏o przy wspó∏pracy ze
szko∏à windsurfingu LSURF.
Wojtek opowiedzia∏ dzieciakom
o swojej przygodzie ze sportem,
poczàtkach kariery, a tak˝e o spotkaniu z rekinem.
Wzià∏ równie˝ wraz z uczniami
udzia∏ w zawodach sprawnoÊciowych udowadniajàc wysokà spor-

towà form´! Za doskona∏e wyniki
w tej rywalizacji otrzyma∏ „owocowy puchar”, a za spotkanie
z uczniami tytu∏ „Niezawodnego”,
który przyznajemy za promocj´
zdrowego stylu ˝ycia wszystkim,
którzy wspierajà nasze dzia∏ania.
Serdecznie dzi´kujemy Wojtkowi oraz paƒstwu Annie i Stefanowi Leciejewskim z LSURF za ciekawà lekcj´!
 Zespó∏ Niezawodnych

W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej uczniowie korzystajà
z mo˝liwoÊci nauki programowania.
W pilota˝owym programie uczestniczà uczniowie 14 oddzia∏ów na 4
poziomach. We wszystkich klasach
do tej pory uda∏o si´ wprowadziç
umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ programem Scratch, a w zale˝noÊci
od poziomu te umiej´tnoÊci sà
ró˝ne. Dzieci przygotowujà specjalne projekty, niektóre u∏atwiajà codziennà nauk´. CiekawoÊç dzieci
odnoÊnie programowania, po za-

szczepieniu tego na lekcjach, jest
bardzo ch´tnie rozwijana z rodzicami w domu. Wszystkie klasy korzystajà z platformy code.org.
W zaj´ciach pozalekcyjnych bierze
udzia∏ grupa 17 osób, które robià
projekty korytarzowe na stronie
szko∏y – wszystko po to, aby ÊwiadomoÊç i ch´ç rozpocz´cia przygody z programowaniem by∏a wi´ksza. G∏ównie poruszajà si´ w Êro-

dowisku Scratch, który daje ogromne mo˝liwoÊci. Nauczyciele równie˝ poszerzyli swojà wiedz´ w zakresie programowania poprzez
szkolenie oraz wzajemnà wymian´
doÊwiadczeƒ. To wszystko uda∏o
nam si´ osiàgnàç dzi´ki pilota˝owemu wprowadzeniu programowania.
 A. Kostro-Olechowska

24 stycznia uczniowie klas szóstych Szkoły
Podstawowej w Izabelinie wzi´li udział
w warsztatach przyrodniczych, prowadzonych
na terenie LeÊnictwa Czarna Struga.

Tropem dzikich
zwierzàt

Wójt Gminy Niepor´t zaprasza
mieszkaƒców gminy Niepor´t
do udzia∏u w otwartym konkursie
fotograficznym do promocyjnego
kalendarza gminnego na 2018 rok
pt. „Niepor´t – idealne miejsce dla

Ciebie, Twojej rodziny, biznesu „.
Przedmiotem fotografii mogà byç
ludzie, wydarzenia kulturalne
i sportowe, krajobrazy, zabytki,
otoczenie miejsca zamieszkania,
ulubione miejsce rekreacji lub wy-

poczynku w dowolnej porze roku
itp.
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów.
Regulamin konkursu znajduje si´
na stronie www.nieporet.pl


22 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie wystawili w KoÊciele Niepokalanego
Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny przedstawienie bo˝onarodzeniowe pt. „A ÊwiatłoÊç w ciemnoÊci Êwieci”.

Parafialne jasełka
Jego premiera odby∏a si´ w szkole
podczas wieczoru wigilijnego
w grudniu. Dzieci wystàpi∏y
pod kierunkiem paƒ: Anny Szostek
i Joanny Bo˝yk.
TreÊç tegorocznego spektaklu
osnuta zosta∏a wokó∏ postaci Êwi´tego Franciszka, który umi∏owa∏
Bo˝e Narodzenie nad inne Êwi´ta
i któremu przypisuje si´ zapoczàtkowanie zwyczaju wystawiania
z okazji tego Êwi´ta szopek w koÊcio∏ach, klasztorach i domach prywatnych.
M∏odym artystom podzi´kowa∏
proboszcz parafii ks. W∏adys∏aw
Trojanowski oraz licznie zgromadzeni parafianie.
 IK

Na spotkanie w lesie uczniowie wyruszyli pod opiekà nauczycieli:
Adama Pomaskiego, Mileny Izbickiej i Bo˝eny Zieliƒskiej. Nad ich
bezpieczeƒstwem „czuwa∏” równie˝ Urok – berneƒski pies pasterski Pani Mileny.
Zimowa aura sprzyja∏a tematyce
zaj´ç: poszukiwaniu tropów i Êladów dzikich zwierzàt. Dzieci, kierujàc si´ uwagami leÊniczego, Pana
Jerzego Dy∏o, odnalaz∏y ich wiele,
przede wszystkim pozostawionych
przez bobry, sarny, ∏osia i lisa. Niestety napotka∏y równie˝ liczne odciski ∏ap psów, swobodnie biegajàcych po lesie. To du˝e zagro˝enie
dla jego mieszkaƒców. Na pochwa∏´ zas∏u˝y∏ Adam W´sierski,

który zauwa˝y∏ na Êniegu tropy ba˝anta – obecnie rzadko spotykanego w naszych okolicach
Pan leÊniczy wskazywa∏ na Êlady zwierzàt i opowiada∏ historie ich
˝ycia: sposób i czas ˝erowania,
zwyczaj znakowania terenu, pozosta∏oÊci po stoczonych walkach,
miejsca schronienia. Przypomnia∏
o zasadach dokarmiania dzikich
zwierzàt zimà. Przestrzega∏ te˝
przed wyrzucaniem w pobli˝u gospodarstw odpadków, na których
ch´tnie ˝erujà dziki.
Dzi´kujemy leÊniczemu Czarnej
Strugi Panu Jerzemu Dy∏o, za t´ detektywistycznà wypraw´.
 SP Izabelin
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W stycznia w holu głównym pływalni zainstalowane
zostało urzàdzenie ratujàce ˝ycie – defibrylator AED.

Defibrylator w Aquaparku Fala

Bezpieczne pogadanki
Stra˝nicy ze Stra˝y Gminnej w Niepor´cie przeprowadzajà cykliczne
pogadanki z dzieçmi i m∏odzie˝à
szkolnà w Filiach Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie.
Spotkania pod nazwà „Bezpieczne
pogadanki – Ferie 2017” s∏u˝yç

majà zdobywaniu wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie bezpieczeƒstwa,
unikania zagro˝eƒ i kszta∏towania
w∏aÊciwych postaw w sytuacjach
kryzysowych. S∏uchacze rozmawiajà ze stra˝nikami w jaki sposób
zachowaç si´ bezpiecznie w ró˝-

nych sytuacjach zarówno w domu
i na podwórku. Zobaczà w jaki sposób udziela si´ pierwszej pomocy,
oraz dowiedzà si´ jak poinformowaç w∏aÊciwe s∏u˝by w nag∏ych sytuacjach.
 J.Mizerska

Prosty w obs∏udze i w pe∏ni zautomatyzowany defibrylator AED
mo˝na bezpiecznie zastosowaç wobec ka˝dej osoby (tak˝e dziecka)
z zatrzymaniem akcji krà˝enia.
U˝ycie defibrylatora przed przyjazdem karetki pogotowia znacznie
zwi´ksza szanse pacjenta na prze˝ycie. W praktyce defibrylator b´dzie obs∏ugiwany przez ratowników
wodnych, pracujàcych w Aquaparku Fala, którzy w zakresie swoich
obowiàzków maja udzielenie pomocy przedmedycznej potrzebujàcym.
Defibrylator AED jest urzàdzeniem ratujàcym ˝ycie osobom z zatrzymaniem akcji serca, ju˝
przed przyjazdem karetki pogotowia. Jest bardzo ∏atwy w obs∏udze,
kolejne czynnoÊci jakie nale˝y wykonaç sà podawane w formie komend g∏osowych. Jednak ratowanie
˝ycia wià˝e si´ z du˝ym stresem
osoby udzielajàcej tej pomocy.
A˝eby ograniczyç ten czynnik,
w dniu prezentacji defibrylatora
wszyscy pracownicy OSIR GN
zostali przeszkoleni w jego obs∏udze.
 M.Stromecka

Uczennice z Niepor´tu
wyró˝nione w Powiatowym
Konkursie Czytelniczym

Koncert zespołu Echo Niepor´tu
w szkole w Józefowie
25 stycznia 2017 roku Seniorzy
z zespo∏u Echo Niepor´tu odwiedzili naszà szko∏´ z koncertem
przepi´knych polskich kol´d. Zarówno zaproszonym goÊciom, jak

i dzieciom wspólne kol´dowanie
dostarczy∏o wiele emocji. Nasi seniorzy, dzi´ki swojej mi∏oÊci
do muzyki, polskiej kultury i rodziny, stworzyli niepowtarzalny, Êwià-

teczny nastrój. Z ogromnà nadziejà na wi´cej takich prze˝yç, dzi´kujemy zespo∏owi Echo Niepor´tu.
 SP Józefów

Uczennice Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie – Edytka
Grabowska (kl.IIIa), Maja Bouhamadouche (kl.IIIc) i Zosia Kłusek (kl. IIIc)
otrzymały wyró˝nienie w Powiatowym Konkursie Czytelniczym.
Konkurs zorganizowany zosta∏
przez Szko∏´ Podstawowà im. S.
Krasiƒskiego w Chotomowie
i w tym roku przebiega∏ pod has∏em: „Niezwyk∏y Êwiat baÊni H.
Ch. Andersena”. Uroczyste wr´cze-

nie nagród mia∏o miejsce 10 lutego.
Laureatkom gratulujemy wiedzy
i oczytania, a innych uczniów zach´camy do si´gni´cia w czasie ferii zimowych po ciekawà ksià˝k´.
 SP Niepor´t

Seminarium o magazynowaniu energii:

APS Energia pokazała
najnowoczeÊniejszy
zasobnik energii
Spółka APS Energia wraz z firmà Impact Clean Power Technology
(ICPT) pod koniec stycznia zorganizowały seminarium „Magazyny
energii jako element nowoczesnego systemu
elektroenergetycznego”. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce,
podczas którego zaprezentowano działanie i funkcje
najnowoczeÊniejszego zasobnika energii w kraju.
„Magazyny energii jako element
nowoczesnego systemu elektroenergetycznego” – to tak˝e pierwsze seminarium naukowo-techniczne zorganizowane w nowej siedzibie spó∏ki APS Energia
w Stanis∏awowie Pierwszym, podczas którego zaprezentowano nowe
lokum firmy. W czerwcu ubieg∏ego roku firma przeprowadzi∏a si´
z Zielonki do nowego centrum produkcyjno-in˝ynieryjnego.
W seminarium uczestniczyli profesorowie i doktoranci z Politechnik:
Warszawskiej, Âlàskiej, Gdaƒskiej
i ¸ódzkiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

w Radomiu, a tak˝e przedstawiciele spó∏ek sektora energetycznego,
firm produkcyjnych i operatorów
trakcji kolejowej. Dwudniowe seminarium podzielono na cz´Êç wyk∏adowà oraz wizyt´ na stacji innogy
Stoen Operator, gdzie znajduje si´
nowoczesny zasobnik energii – zaprojektowany i wykonany wspólnie
przez in˝ynierów i wysokiej klasy
specjalistów z APS Energia i Impact
Clean Power Technology.
– Mam nadziej´, ˝e seminarium
„Magazyny energii” b´dzie okazjà
do pokazania jednego z najwa˝niejszych trendów w dziedzinie nowoczesnego systemu elektroenerge-

W programie seminarium by∏o zwiedzanie siedziby
firmy APS Energia w Stanis∏awowie Pierwszym

tycznego. APS Energia, chcàc sprostaç wyzwaniom wspó∏czesnego
Êwiata energetyki, wytycza nowe
kierunki i jest pionierem w projektowaniu i wykonaniu innowacyjnych zasobników energii. Dowodzi
temu wspólne przedsi´wzi´cie APS
Energia i Impact Clean Power
Technology – powiedzia∏ Piotr
Szewczyk, prezes zarzàdu APS
Energia. – Ciesz´ si´, ˝e w jednym
miejscu – w nowej siedzibie APS
Energia – zebrali si´ wybitni przedstawiciele nauki i biznesu, co mam
nadziej´ b´dzie skutkowa∏o owocnà wspó∏pracà w przysz∏oÊci – doda∏ prezes Szewczyk.

Podczas pierwszego dnia seminarium wÊród prelegentów znalaz∏y
si´ autorytety w Êwiecie polskiej
nauki prof. dr hab. in˝. Antoni
Dmowski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. in˝. Adam Szelàg (Politechnika Warszawska),
prof. dr hab. in˝. Zbigniew Krzemiƒski (Politechnika Gdaƒska) oraz
dr hab. in˝. Piotr Biczel (Politechnika Warszawska). W cz´Êci wyk∏adowej mówiono na temat nowoczesnych trendów i sposobów magazynowania energii. WÊród
poruszanych zagadnieƒ znalaz∏y
si´ m.in.: mikrosieci, magazyny
energii w sieci trakcyjnej, dobór

magazynów energii i funkcje sieciowe zasobników oraz przekszta∏tniki na w´gliku krzemu. Referaty
o zastosowanym rozwiàzaniu
i funkcjonalnoÊci tego typu urzàdzeƒ wyg∏osili in˝ynierowie z APS
Energia – mgr in˝. Micha∏ Leszczyƒski i dr in˝. Bart∏omiej Kamiƒski oraz przedstawiciele Impact
Clean Power Technology – dr in˝.
Adam Olszewski i mgr in˝. Rados∏aw Gutowski. Drugiego dnia seminarium goÊciom zaprezentowano nowoczesny magazyn energii
na stacji innogy Stoen Operator,
który znajduje si´ na warszawskim
Wawrze.
 A.Kwolek
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4 i 5 lutego gmina Niepor´t goÊciła artystów z zespołu TGD
(Trzecia Godzina Dnia). Wydarzenie to objàł patronatem
Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur oraz proboszcz parafii
w Stanisławowie Pierwszym ksiàdz Tomasz Osiadacz.

Wielkie Êwi´to muzyki
gospel w gminie Niepor´t
P
ierwsze w naszej gminie
warsztaty muzyki gospel odby∏y w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie. Pod okiem instruktorów z zespo∏u TGD – Piotra
Nazaruka, Kamili Pa∏asz, Moniki
Wydrzyƒskiej oraz Konrada Kuchciaka – 80 osób doros∏ych i m∏odzie˝y oraz 30 dzieci uczy∏o si´ pi´knych utworów z repertuaru zespo∏u.
Uczestnikami byli mieszkaƒcy naszej gminy, a wÊród nich – urz´d-

nicy, dyrektorzy szkó∏, nauczyciele,
uczniowie, przedszkolaki. Ka˝dy,
kto lubi Êpiewaç, móg∏ si´ zapisaç.
Efekt koƒcowy by∏ naprawd´ zaskakujàcy. W niedziel´ o godzinie 19:00 koÊció∏ w Stanis∏awowie
Pierwszym wype∏ni∏ si´ po brzegi.
Czuç by∏o wyjàtkowà atmosfer´.
Koncert rozpocz´∏y dzieci tworzàce zespó∏ Gospel Kids. Ich pi´kne
i wzruszajàce wykonanie trzech
piosenek rozpuÊci∏o serca wszyst-

kich s∏uchaczy. Nast´pnie na scen´ wkroczy∏ niezwyk∏y chór, który sk∏ada∏ si´ z solistów i muzyków
z zespo∏u TGD oraz mieszkaƒców
naszej gminy. Brzmia∏ i wyglàda∏
pi´knie. Dyrygent Piotr Nazaruk
z w∏aÊciwà sobie charyzmà prowadzi∏ koncert, zach´cajàc do wspólnej modlitwy i Êpiewu. ChórzyÊci
wykonali 12 piosenek na 3 g∏osy.
By∏o wzruszenie i zachwyt. Zarówno Êpiewajàcy, jak i s∏uchajàcy byli bardzo poruszeni i szcz´Êliwi, dajàc si´ ponieÊç g∏´bokim s∏owom
modlitw i piosenek. Nie brakowa∏o energetycznych i ˝ywych utworów, przy których ca∏y koÊció∏
taƒczy∏ i weseli∏ si´.
W tym niezwyk∏ym czasie wszyscy doÊwiadczyliÊmy wiele dobra
i ˝yczliwoÊci od siebie nawzajem.
To wydarzenie mog∏o si´ odbyç tyko dzi´ki wysi∏kom du˝ej grupy
osób, którym z ca∏ego serca dzi´kujemy. Wspólnie prze˝yte chwile zintegrowa∏y mieszkaƒców gminy Niepor´t i niech b´dà poczàtkiem oraz inspiracjà do kolejnych
podobnych inicjatyw.
 Monika Woêniakowska

JesteÊ widoczny, jesteÊ bezpieczny
31 stycznia Urzàd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego zorganizował w Szkole Podstawowej
im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich
w Izabelinie spotkanie w ramach kampanii
społecznej „JesteÊ widoczny, jesteÊ bezpieczny”.
Wzi´ło w nim udział 159 dzieci z klas III – VI.
GoÊçmi spotkania byli m.in.: Rados∏aw Rybicki, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa
Mazowieckiego, Waldemar Przeêdzi´k – Zast´pca Dyrektora Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Maciej Mazur – Wójt Gminy Niepor´t i Alicja
Soko∏owska, zast´pca wójta.
Zaj´cia prowadzone by∏y w 3 panelach promujàcych bezpieczeƒstwo. Pracownicy WORD w Warszawie przeprowadzili nauk´ jazdy
po torze rowerowym, funkcjonariusze z Sekcji Profilaktyki Spo∏ecz-

nej WORD Komendy Sto∏ecznej
Policji omówili tematyk´ zawartà
w filmie „….tak, chc´ byç bezpieczny”. Ratownicy medyczni
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomach do nauki resuscytacji krà˝eniowo – oddechowej.
Wszyscy uczniowie otrzymali z ràk
goÊci zestawy zawierajàce elementy odblaskowe.
Dyrektor szko∏y serdecznie dzi´kuje za zorganizowanie i przeprowadzenie zaj´ç.
 SP Izabelin
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU 2017 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA
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Moja przygoda z lotnictwem
– Zbigniew Karpiƒski cz. II
P

onownie wracam do wspomnieƒ p. Zbigniewa Karpiƒskiego i opowieÊci o jego
lotniczej pasji. Po opisanych
w pierwszej cz´Êci szkoleniach spadochronowych, szybowcowych i lotach na samolotach szkolnych,
pierwszego paêdziernika 1954 roku
p. Zbigniew zosta∏ przyj´ty do Oficerskiej Szko∏y Lotniczej w Radomiu. Po pierwszym okresie kilkumiesi´cznej nauki teoretycznej przysz∏a kolej na szkolenie praktyczne
na samolocie Junak-3. Szkolenie
odbywa∏o si´ na lotnisku w Podlodowie ko∏o D´blina. Pan Zbigniew
nie mia∏ problemów z opanowaniem pilota˝u Junaka – 3, gdy˝ mia∏
ju˝ doÊwiadczenie latajàc na samolocie o podobnych parametrach
– CSS-13 w Aeroklubie Lubelskim.
Bardziej wymagajàcym by∏ ju˝ kolejny samolot, Jak-11, który mia∏
zdecydowanie wi´kszà moc silnika
i wi´kszà pr´dkoÊç przy podejÊciu
do làdowania. Po zakoƒczeniu szkolenia pilota˝u na Jaku – 11 p. Zbigniew Karpiƒski wróci∏ do OSL
w Radomiu, gdzie po szkoleniu
na samolotach t∏okowych mia∏ rozpoczàç przygotowania do szkolenia
na samolocie odrzutowym Jaku-23.
Wspominajàc loty na tym samolocie mój rozmówca zwróci∏ uwag´
na jego du˝y nadmiar si∏y ciàgu
przy starcie, co powodowa∏o szybkie odrywanie si´ od pasa startowego i przejÊcia we wznoszenie z du˝ym kàtem przy zbyt ma∏ej pr´dkoÊci. O tej w∏aÊciwoÊci samolotu
m∏odzi podchorà˝owie przekonali
si´ w czasie szkolenia tzw. „rozbie˝ki”, w czasie której uczeƒ wykonywa∏ kilka faz startu, ale nie przewidywano oderwania samolotu od pasa startowego. Tak pewne zdarzenie
w czasie çwiczenia „rozbie˝ki”
opisuje p. Zbigniew: „Do kabiny
wsiad∏ podch. Janusz Doro˝yƒski,
instruktor udzieli∏ mu wskazówek,
zamknà∏ kabin´, zszed∏ ze skrzyd∏a
i Janusz rozpoczà∏ ko∏owanie na pas
startowy. Po otrzymaniu zgody
od kierownika lotów – zapià∏ pas,
zatrzyma∏ samolot i czeka∏ na zgo-

d´ przez radio na wykonanie zadania. Na razie wszystko przebiega∏o
normalnie, tak jak by∏o omawiane
na przygotowaniu do lotów. StaliÊmy obok instruktora, patrzàc i s∏uchajàc jak Janusz zwi´ksza moc. Samolot ruszy∏, bardzo szybko nabiera∏ pr´dkoÊci i nagle, ku naszemu
zaskoczeniu, w po∏owie pasa samolot podniós∏ przednie ko∏o i natychmiast oderwa∏ si´ od pasa. Instruktor pobieg∏ do startowego stanowiska dowodzenia, a my patrzyliÊmy
w os∏upieniu, jak Janusz wznosi si´,
a mia∏ przecie˝ zmniejszyç moc
i rozpoczàç hamowanie. Dotar∏o
do nas, ˝e nie ma spadochronu,
a musi jakoÊ wylàdowaç!”.* I wylàdowa∏, kierownik lotów poprowadzi∏ podchorà˝ego – ucznia dalej
od lotniska i po zatoczeniu kr´gu
posadzi∏ on samolot na pasie. Jak
wspomina p. Zbigniew, instruktor
wyglàda∏ bardzo êle, po prze˝yciu
tak du˝ego stresu zwiàzanego z niespodziewanym lotem kursanta. Pan
Zbigniew Karpiƒski zaliczy∏ pozytywnie nauk´ pilota˝u Jaka-23, który by∏ przepustkà do póêniejszych
lotów na myÊliwcach odrzutowych.
Uroczystà promocj´ na stopieƒ
podporucznika pilota p. Zbigniew
mia∏ w dniu 30 czerwca 1957 roku.
Po urlopie wyruszy∏ w kolejny etap
swojej lotniczej przygody w pu∏ku
bojowym. Otrzyma∏ przydzia∏
do pu∏ku lotnictwa myÊliwskiego
stacjonujàcego w Malborku, gdzie
rozpoczà∏ przeszkolenie na samolotach odrzutowych Lim-1 i Lim-2
– polskich samolotach produkowanych na licencji radzieckich Mig-15
i Mig-15bis. Szkolenie obejmowa∏o wykonywanie lotów, w czasie
których çwiczono strzelanie do celów powietrznych i naziemnych,
bombardowanie, manewrowà walk´ powietrznà. A wszystko po to,
aby uzyskaç w dniu 24 wrzeÊnia
1962 roku pierwszà klas´ pilota
wojskowego, która pozwala∏a
w pu∏ku wykonywaç wszystkie zadania bojowe pilota myÊliwca.
Po szkoleniu w Malborku p. Zbigniew Karpiƒski otrzyma∏ rozkaz

Pan Zbigniew Karpiƒski przy samolocie Jak-23 w Muzeum Si∏ Powietrznych w D´blinie, maj 2016 r. (fot. ze zbiorów
Z. Karpiƒskiego)
Samolot z którego
katapultowa∏ si´ p. Zbigniew
Karpiƒski – radziecki myÊliwiec
pierwszej generacji
Mikojan-Guriewicz
MiG-15 – tu w barwach
lotnictwa ZSRR
(ryc. Encyclopedia of Military
Aircraft edited by Enzo
Angelucci)

udania si´ do 40 Pu∏ku Lotnictwa
MyÊliwskiego w Âwidwinie, gdzie
dotar∏ z innymi pilotami w dniu
2 stycznia 1958 r. W pu∏ku lata∏
na samolotach Lim-1 i Lim-2. Niestety, od czasów mitycznych Ikara
i Dedala w lotnictwie zdarzajà si´
wypadki i katastrofy, które sà w∏aÊciwie wkalkulowane w zawód pilota. Mój rozmówca te˝ ma za sobà bardzo dramatyczne zdarzenie
lotnicze, które pozostawi∏o Êlad
g∏ównie na zdrowiu, ale zadecydowa∏o te˝ o dalszej lotniczej drodze. 11 paêdziernika 1959 roku
w OSL w Radomiu odbywa∏y si´
pokazy lotnicze okazji z Âwi´ta

KALENDARZ HISTORYCZNY MARZEC
1 marca 2011 w 60 rocznic´ „Dnia Pami´ci
˚ołnierzy Wykl´tych
ustanowiono, ˝e dzieƒ ten
b´dzie „Dniem Âwi´ta
Narodowego”.
2 marca 1948 w wi´zieniu mokotowskim,
ginie Stanisław Kasznica
„Wàsowski” (ur. 1908),
komendant NSZ okr´gu
Cz´stochowa, kawaler orderu
Virtutti Militari V klasy
i Krzy˝a Walecznych
(dwukrotnie).
5 marca 1959 w dniu Êmierci Stalina,
ppor Franciszek Jarecki
(1931-2010) uprowadził
odrzutowy samolot MiG 15
bis i wylàdował na duƒskiej
wyspie Bornholm.
8 marca 1968 rozpocz´ły si´ wydarzenia
marcowe, protesty społecznie
przeciw socjalizmowi, zwane
„wydarzeniami marcowymi”.
12 marca 1999 Rzeczpospolita Polska
została przyj´ta do NATO,
Mi´dzynarodowego Zwiàzku
Paƒstw.

14 marca 1964 Antoni Słonimski przekazuje
„List´ 34” – sprzeciw wobec
polityki kulturalnej
prowadzonej przez władze
PRL.
17 marca 1921 w Rydze podpisany został
traktat z Rosjà – ustalenie
wschodniej granicy Polski.
24 marca 1942 ma miejsce poczàtek
ewakuacji armii gen Andersa
z ZSRR do Iranu, a nast´pnie
do Iraku i Palestyny.
26 marca 1982 Sejm stanu wojennego
przyjàł nowelizacj´
Konstytucji PRL, powołujàc
do ˝ycia Trybunał
Konstytucyjny i Trybunał
Stanu.
28 marca 1981 „SolidarnoÊç” spotyka si´
z Prymasem Wyszyƒskim
– wezwanie
do odpowiedzialnoÊci
po wydarzeniach
bydgoskich.

 oprac. W.B∏awdziewicz

Wojska Polskiego. Pan Zbigniew
mia∏ lecieç w szyku „romb” z∏o˝onym z czterech myÊliwców odrzutowych. Prowadzàcym by∏ por. pil.
WaltoÊ, lewym prowadzàcym por.
pil. Marian Karwat, prawym prowadzàcym por. pil. Zbigniew Karpiƒski, a zamykajàcym por. pil. Janusz
Kaczyƒski. Start odby∏ si´ bez
przeszkód w zwartym szyku trzech
maszyn, a zamykajàcy wystartowa∏
z niewielkim opóênieniem. Pan
Zbigniew po schowaniu podwozia
poczu∏ w samolocie narastajàcà
wibracj´, której przyczyny nie móg∏
zlokalizowaç. Samolot którym lecia∏
to by∏ prawdopodobnie stary egzemplarz, posiadajàcy niektóre napisy w kabinie w j´zyku rosyjskim
(Mig-15) lub polski Lim-1 z pierwszej serii produkcyjnej. Pan Zbigniew wyszed∏ z szyku w prawo
i przez radio poprosi∏ pilota zamykajàcego szyk o informacj´ o stanie
jego samolotu. Zamykajàcy formacj´ por. Janusz Kaczyƒski odpowiedzia∏, ˝e za samolotem ciàgnie si´
smuga. Brak gwa∏townej reakcji
por. Kaczyƒskiego np. okrzyku palisz si´ skacz! na wysokoÊci 200
metrów, jak to ocenia po latach mój
rozmówca, by∏ bardzo istotny, gdy˝
pozwoli∏a p. Zbigniewowi podciàgnàç samolot do wysokoÊci 1000
metrów i odrzuciç zapasowe zbiorniki z paliwem. Ju˝ by∏ Êwiadomy
istniejàcego zagro˝enia i koniecznoÊci opuszczenia samolotu: „ju˝
podjà∏em decyzj´ o katapultowania.
Po chwili zapali∏a si´ czerwona lampka „po˝ar”, a odblask
ognia widzia∏em na wiatrochronie.
Prawie jednoczeÊnie Janusz krzyknà∏ przez radio „palisz si´ skacz!”
ale wysokoÊç by∏a jeszcze ma∏a!
Przy spadochronie nie by∏o automatu otwierajàcego spadochron, a ja
ba∏em si´ utraty przytomnoÊci
przy katapultowaniu i co wa˝niejsze,
czy odzyskam przytomnoÊç i kiedy.

Samolot wznosi∏ si´ z bardzo du˝ym
kàtem... popatrzy∏em na wysokoÊciomierz, a kiedy wskazówka dosz∏a do 1000 metrów – zrzuci∏em kabin´ i nacisnà∏em dêwigni´ katapulty... fotel si´ oddzieli∏, a ja
z ogromnym wysi∏kiem dostrzeg∏em, ˝e kozio∏kuj´ do ty∏u i ju˝
wówczas poczu∏em ból w plecach.
Przemkn´∏o mi przez myÊl, ˝e to koniec z chodzeniem, ale znów z pomocà przysz∏a mi praktyka skoczka
(89 wykonanych skoków) spokojnie
znalaz∏em uchwyt spadochronu,
wyrwa∏em go i spadochron otworzy∏
si´ ∏agodnie”.* Po wylàdowaniu
na zaoranym polu p. Zbigniew
oczekiwa∏ na przybycie pomocy
medycznej. Bardzo szybko pojawili si´ na miejscu mieszkaƒcy pobliskiej wioski, którzy widzieli ca∏e
zdarzenie. Pan Zbigniew bardzo dobrze zapami´ta∏ ciekawy fakt, gdy
podszed∏ do niego cz∏owiek i poda∏
mu czapk´ „garnizonówk´” mówiàc: „To pana czapka!”. Pan Zbigniew nie móg∏ sobie przypomnieç
w pierwszej chwili, skàd tu znalaz∏a si´ jego czapka, gdy˝ na g∏owie
mia∏ he∏mofon, ale potem przypomnia∏ sobie, ˝e da∏ czapk´ mechanikowi, który w∏o˝y∏ jà za fotel katapultowy, a si∏a katapulty wyrzuci∏a jà i opad∏a na ziemi´ niedaleko
miejsca làdowania. Po tym zdarzeniu mój rozmówca dozna∏ obra˝eƒ
kr´gos∏upa, a leczenie i rekonwalescencja trwa∏y oko∏o roku. Ten wypadek w przysz∏oÊci mia∏ zadecydowaç o dalszej drodze lotniczej
p. Zbigniewa Karpiƒskiego.
Cdn.
 Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
* Zbigniew Karpiƒski „˚ycie Pilota
Zawodowego w powietrzu
i po làdowaniu!” Wyd. Regionalista Warszawa 2016

