• nr 4 (175) • 10 marca 2017 • nakład 6 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

Rozpocz´ło si´ wdra˝anie
reformy oÊwiaty
6 marca Rada Gminy Niepor´t podj´ła uchwał´ w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez gmin´ Niepor´t do nowego ustroju szkolnego.

P

rzyj´ta przez rad´ uchwa∏a
okreÊla plan sieci i obwody
szkó∏ podstawowych i klas
dotychczasowego gimnazjum od 1
wrzeÊnia 2017 r. oraz plan sieci
i granice obwodów oÊmioklasowych szkó∏ podstawowych, które
funkcjonowaç b´dà w gminie Niepor´t od 1 wrzeÊnia 2019 r., tj.
po wygaÊni´ciu gimnazjum.
Uchwa∏a zosta∏a przekazana
do zaopiniowania Mazowieckiemu
Kuratorowi OÊwiaty w Warszawie
i Zwiàzkowi Nauczycielstwa Polskiego w Legionowie. Oba organy
majà 21 dni na wydanie swojej opinii. Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oÊwiaty,
w terminie do 31 marca musi podjàç uchwa∏à w sprawie dostosowania sieci szkó∏ podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez
gmin´ Niepor´t do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawà – Prawo oÊwiatowe, na okres
od dnia 1 wrzeÊnia 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Przyj´ta przez rad´ gminy
uchwa∏a zachowuje wszystkie
szko∏y podstawowe dotychczas
funkcjonujàce w gminie Niepor´t.
Przewiduje te˝ przekszta∏cenie dotychczasowego gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym w Szko∏´
Podstawowà im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym. Do obwodu
nowo utworzonej szko∏y w∏àczone
zostanà nast´pujàce miejscowoÊci:
Kàty W´gierskie (dotychczas w obwodzie szko∏y podstawowej w Józefowie), Rembelszczyzna i osiedle
G∏ogi w Niepor´cie (dotychczas
w obwodzie szko∏y podstawowej
w Niepor´cie) oraz cz´Êç Stanis∏awowa Pierwszego le˝àca po zachodniej stronie kana∏u ˝eraƒskiego (dotychczas w obwodzie szko∏y podstawowej w Izabelinie).
Kszta∏cenie w nowej szkole rozpocznie si´ ju˝ od roku szkolnego 2017/2018. Planuje si´ przeprowadzenie naboru do wszystkich
klas, tj. od klasy I do klasy VII oraz

oddzia∏u przedszkolnego, tzw. klasy „0”. Aby zaplanowaç organizacj´ szko∏y na nowy rok szkolny,
w tym w szczególnoÊci liczb´ oddzia∏ów poszczególnych klas, niezb´dna jest wiedza na temat liczby
uczniów, którzy z dniem 1 wrzeÊnia
przyjdà do szko∏y. Zapraszamy
wi´c rodziców do zapisywania
swoich dzieci do nowo utworzonej
szko∏y, która z pewnoÊcià dysponowaç b´dzie najlepszà bazà lokalowà w gminie. Pierwszeƒstwo
w przyj´ciu do nowo utworzonej
szko∏y b´dà mieli uczniowie zamieszkali w jej obwodzie, ale
w miar´ wolnych miejsc b´dà te˝
przyjmowani uczniowie zamieszkali poza obwodem tej szko∏y.
Dzieci szeÊcioletnie, zamieszka∏e
w miejscowoÊciach obj´tych nowym obwodem, które od 1 wrzeÊnia 2017 r. zobowiàzane sà rozpoczàç roczne przygotowanie przedszkolne, b´dà je realizowaç ju˝
w nowej szkole.
W roku szkolnym 2017/2018
nie przeprowadza si´ post´powania
rekrutacyjnego do klasy I Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym. Nauk´ w szkole kontynuujà uczniowie klas II i klas III.
W latach szkolnych 2017/2018
i 2018/2019 dla wy˝ej wymienionych klas zachowuje si´ obwód
ustalony dla dotychczasowego gimnazjum.
Dostosowanie szkó∏ podstawowych do nowego ustroju szkolnego polega na wyd∏u˝eniu nauki
w tych szko∏ach o klasy VII i VIII.
Dyrektorzy szkó∏ w Bia∏obrzegach, Izabelinie, Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej, po analizie przewidywanej liczby oddzia∏ów szkolnych oraz posiadanej bazy szkolnej,
w tym liczby sal dydaktycznych
i innych pomieszczeƒ niezb´dnych
do realizacji zadaƒ statutowych
szko∏y, z∏o˝yli pisemne oÊwiadczenia, ˝e w tych szko∏ach, tak jak dotychczas, nauka b´dzie si´ odbywa∏a w systemie jednozmianowym.
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Najtrudniejsza sytuacja nadal
b´dzie w szkole podstawowej w Józefowie, w której nauka ju˝ od kilku lat odbywa si´ na dwie zmiany.
Podj´cie przez rad´ gminy opisanej
wy˝ej uchwa∏y poprzedzone zosta∏o konsultacjami z przedstawicielami rady rodziców szko∏y w Jozefowie, a tak˝e spotkaniem rodziców
z komisjà oÊwiaty rady gminy
a nast´pnie wójta i radnych z rodzicami w szkole w Józefowie
w dniu 2 marca. W czasie spotkania rodzice mieli mo˝liwoÊç wyraziç swojà opini´ (m.in. przy pomocy ankiety) na temat proponowanych dla ich szko∏y rozwiàzaƒ.
Zdecydowana wi´kszoÊç obecnych

na spotkaniu rodziców, opowiedzia∏a si´ za pozostawieniem
w szkole zarówno oddzia∏ów
przedszkolnych, jak i klas VII
i VIII, ze ÊwiadomoÊcià, ˝e spowoduje to wzrost wspó∏czynnika
zmianowoÊci, tzn. dalsze wyd∏u˝enie dnia nauki w szkole w stosunku do sytuacji obecnej, w szczególnoÊci dla dzieci najm∏odszych.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, rada gminy podj´∏a uchwa∏´ w sprawie projektu dostosowania sieci szkó∏ podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez gmin´ Niepor´t do nowego
ustroju szkolnego, w kszta∏cie zapewniajàcym wszystkim uczniom
miejsce realizacji obowiàzku szkolnego w szko∏ach obwodowych lub
w nowo tworzonej szkole podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym.

W zwiàzku z wprowadzaniem
reformy przesuni´ciu uleg∏y terminy okreÊlenia kryteriów rekrutacji
do przedszkoli publicznych, oddzia∏ów przedszkolnych w publicznych szko∏ach podstawowych
i klas pierwszych publicznych
szkó∏ podstawowych. Kryteria brane pod uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym i post´powaniu uzupe∏niajàcym, dokumenty niezb´dne do potwierdzenia spe∏niania
kryteriów oraz liczb´ punktów
mo˝liwà do uzyskania za poszczególne kryteria, a tak˝e terminy
przeprowadzania post´powania rekrutacyjnego i uzupe∏niajàcego,
w tym terminy sk∏adania dokumentów zostanà podane do publicznej wiadomoÊci do 15 kwietnia 2017.
Ë H. Galas

SZANOWNI RODZICE
Z uwagi na przekszta∏cenie z dniem 1 wrzeÊnia 2017 r. gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym na Szko∏´ Podstawowà im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym, zachodzi koniecznoÊç opracowania organizacji pracy szko∏y na nowy rok szkolny, w szczególnoÊci ustalenia
liczby oddzia∏ów szkolnych i liczby nauczycieli niezb´dnej do realizacji zaj´ç
edukacyjno-wychowawczych w tych oddzia∏ach.
W zwiàzku z tym zapraszamy Paƒstwa do zapisywania dzieci na rok szkolny 2017/2018 do klas I – VII nowej szko∏y podstawowej w Stanis∏awowie
Pierwszym.
W pierwszej kolejnoÊci do szkoły przyjmowani b´dà uczniowie zamieszkali w jej obwodzie, tj. mieszkaƒcy Kàtów W´gierskich, Niepor´tu – Osiedla Głogi, Rembelszczyzny
i Stanisławowa Pierwszego – cz´Êci le˝àcej po zachodniej stronie kanału ˝eraƒskiego.
W miar´ wolnych miejsc przyjmowani b´dà tak˝e uczniowie spoza obwodu szkoły.
Formularz zgłoszenia (zapisania) dziecka do szkoły jest dost´pny na stronie internetowej Urz´du Gminy, pod adresem: www.nieporet.pl i w gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym.
Zapisów mo˝na dokonywaç w okresie 14 – 28 marca 2017 r. składajàc formularz zgłoszenia w sekretariacie Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, ul. Jana Kazimierza 291.
OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
w gminie Niepor´t od 1 wrzeÊnia 2017 r.
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Powiat Legionowski ogłosił przetarg
na przebudow´ drogi 4303W na odcinku od ronda
w Białobrzegach do Beniaminowa. DługoÊç
przewidzianego do remontu odcinka wynosi
prawie 4,5 km. Inwestycja realizowana jest
przy udziale gminy Niepor´t, która budowaç b´dzie
Êcie˝k´ rowerowà wzdłu˝ tego odcinka drogi.

Powiat modernizuje
drog´, Gmina buduje
Êcie˝k´ rowerowà
Białobrzegi–Rynia

Umowa na budow´
kanalizacji podpisana
Podpisana zosta∏a umowa z firmà
In˝ynieria Rzeszów S.A. na budow´ kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu w Bia∏obrzegach
oraz umowa z firmà In˝ynieria
PrzemyÊl Sp. z o.o. na budow´ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

na osiedlu w Zegrzu Po∏udniowym.
Rozpocz´cie robót budowlanych
planowane jest w drugiej po∏owie
marca. Zgodnie z umowami termin
zakoƒczenia inwestycji planowany
jest na czerwiec 2018 r. Na realizacj´ inwestycji, której wartoÊç wy-

nosi 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 20142020.
Ë B.Wilk

Zlecono wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oÊwietlenia:
¾ ul. S∏owiczej w Woli Aleksandra, z terminem wykonania dokumentacji do 31 maja
¾ ul. Poziomkowej w Józefowie, z terminem wykonania dokumentacji do 28 kwietnia
¾ ul. LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej, z terminem wykonania
dokumentacji do 28 lipca
¾ ul. Pilawa w Niepor´cie, z ter-

minem wykonania dokumentacji do 28 lipca
¾ ul. Stegny w Ryni, z terminem
wykonania dokumentacji do
28 lipca
¾ terenu GOK w Niepor´cie,
z terminem wykonania dokumentacji do 28 kwietnia
¾ boiska Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym, z terminem

Zaplanowane jest po∏o˝enie nowej
nak∏adki asfaltowej jezdni i uporzàdkowanie poboczy. Na prostych
odcinkach drogi jezdnia zostanie
poszerzona do 6,5 m, natomiast
na ∏ukach – do 7 m. Zastosowane
zostanà rozwiàzania podnoszàce
bezpieczeƒstwo na drodze – po powstanà wyd∏u˝one separatory
na przejÊciach dla pieszych, które
uniemo˝liwiajà
wyprzedzanie
na pasach. W tych miejscach jezdnia b´dzie mia∏a szerokoÊç 8 m.
Projekt zak∏ada równie˝ wyjàtkowe poszerzenie drogi do 7,2 m
na
niebezpiecznych
∏ukach
w okolicy fortu w Beniaminowie.
W ramach zadania wy∏oniony
w przetargu wykonawca wyremontuje równie˝ nawierzchni´ p´tli autobusowej w Bia∏obrzegach.
Pobocza na ca∏ej d∏ugoÊci przebudowanego odcinka drogi dostosowane zostanà do budowanej
przez gmin´ Niepor´t Êcie˝ki rowerowej. Droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej b´dzie mia∏a
szerokoÊç 2 m i d∏ugoÊç 4,5 km

i b´dzie oddzielona od jezdni separatorem. Powstanie tu tak˝e jedna
stacja postojowa, a trasa b´dzie
oznakowana.
W ramach tego samego projektu budowy zintegrowanego systemu Êcie˝ek rowerowych na terenie 8 gmin, gmina Niepor´t wybuduje jeszcze ciàg pieszo-rowerowy
o d∏ugoÊci 2,2 km wzd∏u˝ ulicy
Stru˝aƒskiej w Józefowie. Na obydwie inwestycje gmina Niepor´t
og∏osi∏a ju˝ przetarg. Dzi´ki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie w gminie ∏àcznie 6,7 km Êcie˝ek rowerowych. WartoÊç tego
projektu to 6,6 mln z∏, a dofinansowanie wynosi 5,3 mln z∏.
Koszt przebudowy drogi nr 4303W
na odcinku od ronda w Bia∏obrzegach do granicy gminy w Beniaminowie, który poniesie Powiat Legionowski, wyniesie oko∏o 6 mln z∏.
Termin przebudowy drogi okreÊlono na 5 miesi´cy od wejÊcia wykonawcy na budow´.
Ë B.Wilk

wykonania dokumentacji do
31 maja.
Wykonawcà dokumentacji projektowo-kosztorysowej zosta∏a firma
– projektowanie, Nadzory, Pomiary Elektryczne z Nowego Dworu
mazowieckiego.
Koszt wykonania projektów
– 59, 4 tys. z∏otych.
Ë BW

Nowe wiaty autobusowe:
To jest wzruszajàce wydarzenie w ˝yciu całej rodziny – mieszkanka
Michałowa-Grabiny, pani Helena Kowal, Êwi´towała 6 marca
100. rocznic´ urodzin. A ciepłe słowa i ˝yczenia przekazuje te˝ przy tej
wyjàtkowej okazji wiele serdecznych osób.

Najlepsze ˝yczenia
dla Jubilatki

Ulica Objazdowa
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Na terenie gminy stan´ły nowe wiaty
autobusowe:
¾ w Niepor´cie – przy przystanku
PKP w kierunku Bia∏obrzegów
¾ w Rembelszczyênie – przy ul.
Wàskiej w kierunku Niepor´tu
¾ w Kàtach W´gierskich – przy ul.
KoÊcielnej, naprzeciwko bu-

dynku OSP, w kierunku Rembelszczyzny
¾ w Józefowie, przy ul. Objazdowej, 2 wiaty (na przystankach
w obydwu kierunkach).
Ë BW

Pani Helena (z domu Osmólska)
urodzi∏a si´ w 1917 roku w ˚ytowie na ziemi sierpeckiej, jako najm∏odsza z oÊmiorga rodzeƒstwa. Jej
pierwszym m´˝em, po romantycznym „uprowadzeniu” narzeczonej,
zosta∏ Bronis∏aw CieÊlak. Ma∏˝onkowie mieli jednego syna, Jerzego.
Pani Helena, niestety, szybko
owdowia∏a, mà˝ zmar∏ w czasie
wojny. Wówczas te˝ pani Helena
wraz z rodzinà zosta∏a przymusowo przesiedlona do miejscowoÊci
Majdan pod Wo∏ominem. Po wojnie, szukajàc pracy, najpierw zamieszka∏a w Legnicy, a nast´pnie
osiad∏a w Olsztynie. ˚ycie Pani Heleny w tym okresie odzwierciedla
losy wielu naszych rodaków, któ-

rych wichry wojny rzuca∏y do ró˝nych miejsc w kraju. Drugim m´˝em pani Heleny by∏ W∏adys∏aw
Kowal, ˝o∏nierz Armii Andersa.
W dniu 100. urodzin Jubilatka,
z pi´knym uÊmiechem na twarzy,
przyjmowa∏a ˝yczenia od cz∏onków
licznej rodziny z ró˝nych zakàtków
Polski oraz od wójta Macieja Mazura. Receptà na udane ˝ycie jest
w przypadku pani Heleny w∏aÊnie
pogoda ducha i ogromna ˝yczliwoÊç, jakà darzy ludzi. Zawsze by∏a i jest z tego powodu bardzo lubiana, mia∏a du˝e grono przyjació∏.
Od pi´ciu lat mieszka w Micha∏owie-Grabinie z rodzinà jedynej
wnuczki.
Ë B.Wilk
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Dzieƒ otwarty
w gimnazjum
W

e wtorek 7 marca rodzice dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym zostali zaproszeni do Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym.
W zwiàzku z reformà oÊwiaty, likwidujàcà szko∏y gimnazjalne, z dniem 1 wrzeÊnia 2017 r. gimnazjum zostanie przekszta∏cone w szko∏´ podstawowà o tym samym imieniu. Wszyscy zainteresowani nowà szko∏à

AKTUALNOÂCI 3
Pracownia fizyczna

mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z planowanà ofertà
szko∏y oraz z jej bazà dydaktyczno-sportowà. Mamy
nadziej´, ˝e wizyta w gimnazjum pomo˝e rodzicom
w podj´ciu decyzji o wyborze szko∏y podstawowej dla
swojego dziecka. Decyzja ta jest szczególnie wa˝na
w nowym ustroju szkolnym, zgodnie z którym dziecko w szkole podstawowej mo˝e sp´dziç nawet 9 lat.
Ë H.Galas

Obwody szkół podstawowych
w gminie Niepor´t od 1 wrzeÊnia 2017 r.

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

4 AKTUALNOÂCI

10 marca 2017

Kwalifikacja wojskowa
rocznika 1998

Ofiarà oszustwa padła 78-letnia mieszkanka Legionowa, która
przekazała oszustom w gotówce 15 tysi´cy złotych, w przekonaniu, ˝e
kontakt z nià nawiàzał funkcjonariusz Policji i trwa akcja policyjna
przeciwko oszustom. Policja stale apeluje – policjanci nigdy nie dzwonià
do ludzi z proÊbami o przekazanie pieni´dzy lub udziału w „tajnej akcji”.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 1534 z póên. zm.) oraz stosownie do postanowieƒ Rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 26 wrzeÊnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
(Dz. U. poz. 1657), kwalifikacja
wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28
kwietnia 2017 r.
Kwalifikacj´ wojskowà osób zameldowanych na pobyt sta∏y lub czasowy, trwajàcy ponad 3 miesiàce
na terenie Gminy Niepor´t, przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Legionowie z siedzibà w Starostwie Powiatowym w Legionowie
pod adresem: 05-119 Legionowo,
ul. gen. W∏. Sikorskiego 11 – wejÊcie B. M´˝czyêni z gminy Niepor´t stajà na kwalifikacj´ wojskowà
w dniach 17 do 21 marca br., natomiast w dniu 29 marca b.r. wy∏àcznie kobiety.

„na policjanta” – kolejne
przest´pstwo

pierwszy krok do kariery ˝ołnierza zawodowego OszuÊci działajà metodà

Do stawienia
do kwalifikacji wojskowej
wzywa si´:
1) m´˝czyzn urodzonych w 1998 r.,
2) m´˝czyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 19961997 które:
a) zosta∏y uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo nie-

zdolne do czynnej s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na stan zdrowia,
je˝eli okres tej niezdolnoÊci up∏ywa przed zakoƒczeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zosta∏y uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej s∏u˝by wojskowej ze wzgl´du na stan zdrowia,
je˝eli okres tej niezdolnoÊci up∏ywa po zakoƒczeniu kwalifikacji
wojskowej i z∏o˝y∏y w trybie
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmian´ kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej przed zakoƒczeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach
1993–1998 posiadajàce kwalifikacje przydatne do czynnej s∏u˝by
wojskowej oraz kobiety pobierajàce nauk´ w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/17
koƒczà nauk´ w szko∏ach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
5) osoby, które skoƒczy∏y 18 lat
i zg∏osi∏y si´ ochotniczo do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej do koƒca roku kalendarzowego, w którym
koƒczà dwadzieÊcia cztery lata ˝ycia, je˝eli nie posiadajà okreÊlonej
kategorii zdolnoÊci do czynnej
s∏u˝by wojskowej.
Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´
na kwalifikacj´ okreÊlone jest
w imiennym wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegajàcej kwalifikacji wojsko-

wej od obowiàzku zg∏oszenia si´
w terminie i miejscu wskazanym
w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
Osoba stawiajàca si´
do kwalifikacji winna
posiadaç ze sobà:
1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç,
2) dokumentacj´ medycznà w tym
wyniki badaƒ specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie 12
miesi´cy przed dniem stawienia
si´ do kwalifikacji,
3) aktualnà fotografi´ o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia g∏owy,
4) dokumenty potwierdzajàce poziom wykszta∏cenia i kwalifikacje
zawodowe.
W trakcie badaƒ lekarskich zostanà okreÊlone kategorie zdrowia a ponadto nastàpi za∏o˝enie ewidencji
wojskowej i wydanie ksià˝eczki wojskowej. Za niestawienie si´ do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolnoÊci lub zarzàdza si´
przymusowe doprowadzenie przez
Policj´ w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Szczegó∏owych informacji udziela: Urzàd Gminy Niepor´t, Dzia∏
Bezpieczeƒstwa, Zarzàdzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
tel. (022) 767 04 40.
Ë Kierownik Dzia∏u
Bezpieczeƒstwa Zarzàdzania
Kryzysowego i OC
Tadeusz Biernat

We wtorek 21 lutego ok. godz. 12.00
do jednej z mieszkanek Legionowa
na telefon stacjonarny zadzwoni∏
m´˝czyzna, przedstawi∏ si´ jako kurier i zapyta∏ czy kobieta jest w domu gdy˝ ma dla niej przesy∏k´ z banku. Kiedy 78-latka powiedzia∏a, ˝e
niczego nie zamawia∏a rozmowa zosta∏a zakoƒczona. W nied∏ugim czasie zadzwoni∏ m´˝czyzna, który powiedzia∏, ˝e jest policjantem, poda∏
swoje imi´, nazwisko oraz numer legitymacji s∏u˝bowej.
Dzwoniàcy t∏umaczy∏, ˝e prowadzona jest akcja w celu zatrzymania
oszustów i chcia∏ aby kobieta wzi´∏a w niej udzia∏. Oszust powiedzia∏
tak˝e, ˝e na konto kobiety Policja
wp∏aci∏a 15 tysi´cy z∏otych, którà to
kwot´ teraz ona ma wyp∏aciç i przekazaç w umówionym miejscu.
Kobieta z banku wyp∏aci∏a nakazanà jej sum´ i w okolicy ul. S∏owackiego przekaza∏a m´˝czyênie
pieniàdze. Pokrzywdzona poda∏a
rysopis oszusta. Wiek ok 25-30 lat,

wzrost ok. 170 cm, sylwetka umi´Êniona, twarz okràg∏a. M´˝czyênie
mog∏a towarzyszyç kobieta w wieku ok. 30-40 lat. W∏osy w kolorze
blond, spi´te.
Ponownie przypominamy, ˝e Policja nigdy nie pobiera, nie ˝àda, nie
dzwoni o pieniàdze. Nie dajmy si´
zwieÊç wymyÊlonym przez oszustów historiom o rzekomych „tajnych
policyjnych akcjach”.
W przypadku telefonów z ˝àdaniem pieni´dzy od „policjantów”,
„synów”, „córek”, czy „wnuków” konieczne jest skontaktowanie si´ z lokalnà Policjà i prawdziwym cz∏onkiem rodziny zanim przeka˝e si´ komukolwiek swoje oszcz´dnoÊci.
OszuÊci dzia∏ajà i wykorzystujà ∏atwowiernoÊç seniorów.
Otrzyma∏eÊ podejrzany telefon
– nie czekaj, od razu skontaktuj si´
z Policjà.
Ë KPP w Legionowie

ZMIANA SIEDZIBY PORAD PRAWNYCH
UWAGA! – ZMIANA SIEDZIBY PUNKTU BEZP¸ATNYCH
PORAD PRAWNYCH
W zwiàzku z prowadzonà rozbudowà budynku Urz´du Gminy Niepor´t,
od dnia 9 marca 2017 r. roku punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych
przeniesiony zostaje do budynku Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie,
przy ul. Dworcowej 9a.
Terminy przyj´ç pozostajà bez zmian: czwartki i piàtki, w godz. 12.00–16.00.

UWAGA! TERMIN PŁATNOÂå ZA ODPADY
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia op∏at za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwarta∏,
który up∏ywa 15 marca 2017 r.
Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci:
„OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. I kwartał 2017 r. lub w przypadku rat miesi´cznych np.
styczeƒ 2017 r., luty 2017 r. itp.” – płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach płatnoÊci
zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.
W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiàzek
odzyskiwania zaległoÊci, włàcznie z ich egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa
i ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Informujemy równie˝, ˝e koszty upomnienia obcià˝ajà zobowiàzanego i sà pobierane na rzecz
wierzyciela/Gminy. Powstajà one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszà 11,60 zł. W przypadku
niepodj´cia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uwa˝a si´ za odebrane, a koszty upomnienia,
pomimo nie odebrania pisma, sà naliczane.

Przeka˝ 1% podaktku
W rozliczeniu rocznym PIT mo˝emy okreÊliç, komu chcemy
przekazaç 1% naszego podatku.
Na stronie www.nieporet. pl, w zakładce Przeka˝ 1%, znajduje si´ lista organizacji po˝ytku
publicznego, reprezentujàce osoby z terenu gminy Niepor´t, potrzebujàce wsparcia.
Zach´camy Paƒstwa do przekazania 1% podatku naszym współmieszkaƒcom.

SZANOWNI PACJENCI
Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o.o.
z siedzibà w Niepor´cie ul. PodleÊna 4

informuje, ˝e placówka w miesiàcu styczniu 2017 roku uzyskała

certyfikat ISO 9001: 2015
spełniajàcy wymagania nowej normy w Systemie Zarzàdzania JakoÊcià w zakresie:
O Podstawowa Opieka Zdrowotna O Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
O Rehabilitacja i Fizjoterapia.

CH
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Spotkanie „Firma Przyjazna
Gminie Niepor´t”
Firmy i przedsi´biorstwa działajàce na terenie gminy znaczàco wpływajà
na jej rozwój gospodarczy, wiele z nich anga˝uje si´ w realizacj´ projektów
kulturalnych, oÊwiatowych i sportowych wa˝nych dla mieszkaƒców.
Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Niepor´t” jest okazjà do przekazania
przedsi´biorcom podzi´kowaƒ za ich działalnoÊç oraz uhonorowania
wyró˝niajàcych si´ firm.

T

egoroczne spotkanie wójta Macieja Mazura z przedsi´biorcami odby∏o si´ ju˝ po raz dziewiàty. Rozpocz´∏a je prezentacja informacji
o
najwa˝niejszych
inwestycjach gminnych przygotowywanych i zrealizowanych w ubieg∏ym roku, o nowych planach zagospodarowania przestrzennego, wydarzeniach sportowych i kulturalnych,
a tak˝e nagrodach i wyró˝nieniach,
jakie gmina zdoby∏a w 2016 roku.
Wójt Mazur zapozna∏ równie˝ goÊci
z zaplanowanymi zmianami w organizacji ustroju szkolnego w gminie
w zwiàzku z likwidacjà gimnazjów
oraz projektem utworzenia szko∏y
bran˝owej.
Szczególnym wyró˝nieniem uhonorowana zosta∏a w tym roku firma
APS Energia S.A., od roku majàca
nowà siedzib´ w Stanis∏awowie
Pierwszym. Pamiàtkowà statuetk´
przedstawiajàcà ∏ódê ze snopem
Wazów na dziobie, z herbu gminy
Niepor´t, odebra∏ Prezes Zarzàdu
Piotr Szewczyk. Firma APS jest
producentem systemów zasilania
dla energetyki, energetyki atomowej, przemys∏u naftowo-gazowego,
wojska i innych bran˝. W swojej
dziedzinie zak∏ad w Stanis∏awowie
Pierwszym, który powsta∏ w rekordowym czasie trzynastu miesi´cy,
jest jednà z najnowoczeÊniejszych
fabryk w Europie. Zatrudnia obecnie 200 pracowników. W zwiàzku

z wyst´pujàcymi trudnoÊciami w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników, cz∏onkowie Zarzàdów
firm APS Energia S.A. i Bericap
Polska Sp. z o.o. zg∏osili wójtowi
Maciejowi Mazurowi deklaracj´
wspó∏pracy przy utworzeniu i prowadzeniu szko∏y bran˝owej, przygotowujàcej do pracy w bran˝y elektroenergetycznej i mechanicznej.
Specjalne podzi´kowanie za budowanie pozytywnego wizerunku
gminy Niepor´t w mediach otrzyma∏ mieszkaniec gminy Niepor´t
Krzysztof Daukszewicz, satyryk,
cz´sty goÊç programu telewizyjnego „Szk∏o kontaktowe”.
Pamiàtkowymi przypinkami „Firma Przyjazna Gminie Niepor´t”
wyró˝nieni zostali przedstawiciele
firm i instytucji, którzy po raz
pierwszy uczestniczyli w spotkaniu:
p∏k Piotr Waniek – Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów
Si∏ Zbrojnych w Bia∏obrzegach,
ksiàdz Marek Koz∏owski – Proboszcz Parafii NajÊwi´tszej Marii
Panny Królowej w Józefowie, Monika Woêniakowska – Schola
Otwartych Serc, Ewa Wo∏piuk
– Szko∏a J´zyków Obcych BENEFIT, Joanna Palica – Przedszkole
Terapeutyczne Ooniwerek, Jolanta
Siwek – Przedszkole Smyka Podró˝nika, Bartosz Krawczak – UKS
Fala Niepor´t, Maciej Smolarczyk

– UKS Pogoƒ Józefów, Katarzyna
D∏u˝nik i Dorota Perz – Agencja
PKO Banku Polskiego w Niepor´cie, Bogdan Dybek – Appius In˝ynieria, Tomasz Kowalczyk – DJ Lider, Roman Kar∏owski – stacja
Shell w Niepor´cie (partner Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+).
Spotkanie zakoƒczy∏ wyst´p artysty mima Ireneusz Krosnego,
którego komediowe etiudy serdecznie rozbawi∏y widzów.
Ë Beata Wilk
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Z okazji jubileuszu pi´ciolecia
działalnoÊci, 14 marca 2017 r. Pływalnia Aquapark
„Fala” organizuje „Urodziny Pływalni”. Tego dnia
ka˝dy b´dzie mógł skorzystaç ze specjalnego
„BILETU URODZINOWEGO” w cenie 5 zł za godzin´
dla ka˝dego uczestnika, niezale˝nie od wieku
i strefy czasowej.

Piàte urodziny
pływalni Aquapark
„Fala”

Pod koniec lutego w Niepor´cie po raz pierwszy wystartował Zimowy Poland
Bike Marathon. W trudnych warunkach w lesie rywalizowało blisko 200
amatorów dwóch kółek.

Zimowy Poland Bike
Marathon w Niepor´cie
B

y∏ to bardzo udany debiut. Start
i meta znajdowa∏y si´ na skraju niepor´ckiego lasu, niedaleko Placu WolnoÊci. Kolarze rywalizowali na trzech dystansach: najd∏u˝szym, MAX, o d∏ugoÊci 34 km,
MINI, o d∏ugoÊci 17 km oraz 5,5-kilometrowym FAN dla uczniów
szkó∏ podstawowych. Zamarzni´ta
nawierzchnia z resztkami Êniegu by-

∏a prawdziwym sprawdzianem
umiej´tnoÊci, z którym wszyscy
uczestnicy doskonale sobie poradzili. Na zm´czonych i mokrych kolarzy czeka∏ w bazie zorganizowanej
w sali sportowej w szkole w Niepor´cie goràcy posi∏ek. W dekoracji
zwyci´zców udzia∏ wzi´∏a zast´pca
Wójta Gminy Niepor´t Alicja Soko∏owska.

Zimowy Poland Bike Marathon
w Niepor´cie zosta∏ zorganizowany przez Grzegorza Wajsa, by∏ego
kolarza zawodowego, przy wspó∏pracy z Urz´dem Gminy Niepor´t,
Urz´dem Marsza∏kowskim Województwa Mazowieckiego oraz siecià sklepów SklepRowerowy.pl
Ë BW

Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek
w piłce siatkowej w Niepor´cie!
To doskonała wiadomoÊç dla wszystkich fanów piłki siatkowej – Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie oraz Uczniowski Klub Sportowy D´bina Niepor´t
zostały współorganizatorami Półfinału Mistrzostw Polski Juniorek.
Turniej odb´dzie si´ w dniach 17–19 marca w sali
sportowej szko∏y w Niepor´cie. Wezmà w nim udzia∏
dru˝yny z Malborka, Lublina, Warszawy oraz Legionowa, które reprezentuje aktualny Mistrz Polski Junio-

rek. To w tej dru˝ynie wyst´puje wychowanka UKS
D´bina Aleksandra Rasiƒska aktualna reprezentantka
Polski Juniorek.

HARMONOGRAM SPOTKA¡:
Piàtek 17.03.
godz. 16.00 ESPES Sparta Warszawa – TPS AZS UMCS Lublin
godz. 18.00* LTS Legionovia – Atom Trefl Malbork
Sobota 18.03.
godz. 10.00 TPS AZS UMCS Lublin – Atom Trefl Malbork
godz. 12.00* ESPES Sparta Warszawa - LTS Legionovia

Niedziela 19.03.
godz. 10.00 LTS Legionovia - TPS AZS UMCS Lublin
godz. 12.00* Atom Trefl Malbork – ESPES Sparta Warszawa
* lub 45 minut po zakoƒczeniu pierwszego meczu, ale nie
wczeÊniej, ni˝ o podanej godzinie

14 marca 2017 r. mija dok∏adnie
5 lat od udost´pnienia p∏ywalni
mieszkaƒcom Niepor´tu, a tak˝e
klientom z okolicznych miejscowoÊci chcàcym nas odwiedziç
i skorzystaç z naszych us∏ug. Powsta∏ nowoczesny obiekt, w pe∏ni
przystosowany do obs∏ugi amatorów p∏ywania zarówno rekreacyjnego, jak i wyczynowego.
Przez 5 lat p∏ywalni´ odwiedzi∏o
oko∏o 650 000 osób. Od samego
poczàtku, dzi´ki zaanga˝owaniu
w∏adz gminy, wdro˝ona zosta∏a
bezp∏atna nauka p∏ywania dzieci
z gminnych szkó∏ podstawowych
i gimnazjum. Przyk∏adem popularnoÊci nauki p∏ywania wÊród
uczniów niepor´ckich szkó∏ sà
sukcesy Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Fala”. Na otwartych
Mistrzostwach Warszawy, które
odby∏y si´ w grudniu 2016 roku
na p∏ywalni Wodny Park Warszawianka, p∏ywacy klubu zdobyli
a˝ 12 medali. W zawodach wzi´∏o udzia∏ blisko 500 zawodników
z 52 klubów sportowych z ca∏ej

Polski. Najwi´cej medali zdobyli
uczniowie ze szko∏y w Józefowie.
Trenerami UKS „Fala” sà Bartosz
Krawczak (równie˝ Prezes UKS-u) oraz Piotr Ga∏ka. W ubieg∏orocznych zawodach powiatu legionowskiego w p∏ywaniu po raz
pierwszy uczniowie gminy Niepor´t zdobyli pierwsze miejsce.
Niespe∏na dwa lata temu obchodziliÊmy 25 lecie samorzàdu gminnego w Polsce. W ciàgu tego okresu gmina Niepor´t dynamicznie
rozwija∏a si´, powsta∏y nowe szko∏y wraz z salami sportowymi i boiskami, bogata infrastruktura techniczna i rekreacyjna. Dope∏nieniem tego katalogu osiàgnieç by∏o
wybudowanie Aquaparku „Fala”.
Decyzja o jego budowie nie by∏a
decyzjà ∏atwà, gdy˝ potrzeb inwestycyjnych jest wiele. Pi´ç lat funkcjonowania Aquaparku „Fala” dowodzi, ˝e warto wybiegaç w przysz∏oÊç, ˝e warto mieç marzenia,
które stajà si´ rzeczywistoÊcià.
Ë Andrzej Kula
Dyrektor OSiR w Niepor´cie

Medale Mistrzostw
Mazowsza Kadetek
Kadetki UKS D´bina Niepor´t, aktualnie broniàce barw
innych klubów, zdoby∏y medale Mistrzostw Mazowsza
Kadetek!
Marylka Karczmarczyk reprezentujàc LTS Legionovia Legionowo zdoby∏a Mistrzostwo
Mazowsza, a Aleksandra Ho∏uj oraz Sylwia Postek reprezentowa∏y MOS Wola Warszawa i zdoby∏y srebrny medal Mistrzostw Mazowsza.
W najbli˝szym czasie nasze
zawodniczki wystàpià w 1/4
Mistrzostw Polski Kadetek.
Przypomnijmy, ˝e dziewcz´ta by∏y uczennicami Szko∏y Podstawowej w Izabelinie,
a obecnie uczà si´ w Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. Serdecznie gratulujemy
zawodniczkom i ˝yczymy medali w MP Kadetek! Trzymamy kciuki!
Ë xx
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Moja
przygoda
z lotnictwem

HISTORIA 7

Âmig∏owiec SM-2 w wersji sanitarnej Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu lipiec 2016 r.
(fot. autora)

– Zbigniew
Karpiƒski cz. III
P

o poprawie stanu zdrowia p. Zbigniew Karpiƒski rozpoczà∏ treningi na samolotach MiG 15
UTI (wersja dwumiejscowa), Lim-2,
Lim-5 oraz Lim 5p. Jednak kontuzja kr´gos∏upa odzywa∏a si´ w czasie wykonywania gwa∏townych uników przy manewrowej walce powietrznej. Ból w plecach obni˝a∏
wyniki szkolenia i oddala∏ w czasie
zdobywanie wy˝szych klas pilota˝u.
By∏y kolejne badania lekarskie
w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Diagnozy nie by∏y zach´cajàce. Problem
obok przyczyny zdrowotnej mia∏
jeszcze pod∏o˝e psychologiczne,
cz´sto bowiem u pilotów po katapultowaniu pojawia∏ si´ l´k przed koniecznoÊcià kolejnego opuszczenia
samolotu w przypadku awarii. Zdaniem lekarzy obawa pilota przed ponownym katapultowaniem i dà˝enie
do làdowania, w wielu wypadkach
by∏y powodem rozbicia si´ samolotu i Êmierci lotnika. To chyba zadecydowa∏o o dalszej karierze lotniczej
p. Zbigniewa i odejÊciu z pu∏ku lotnictwa myÊliwskiego oraz odkryciu
nowej pasji lotniczej – Êmig∏owców.
Dalej jednak lata∏ na Jaku-12
w 11 Eskadrze ¸àcznikowej Âlàskiego Okr´gu Wojskowego we Wroc∏awiu, jako ju˝ kandydat na pilota Êmig∏owca. Póêniej przysz∏a kolej
na kurs pilotów Êmig∏owców w D´blinie i praktyczne loty w grupie kursantów pod kierunkiem instruktora
por. pil. ¸amasza na Êmig∏owcach
SM-1 i SM-2*. Pan Zbigniew Karpiƒski po kursie podstawowym
w D´blinie, potem w jednostce lotniczej we Wroc∏awiu stale pog∏´bia∏
tajniki pilota˝u Êmig∏owca. By∏y loty w nocy bez widzialnoÊci tylko
na przyrzàdach, làdowania na autorotacji z wy∏àczonym silnikiem, zawisy lub làdowania na przygodnym
terenie. I znowu odezwa∏o si´ zdrowie, po negatywnych wynikach badaƒ mój rozmówca zosta∏ zawieszony w lotach na Êmig∏owcach. Nieuchronnie nastàpi∏ moment przejÊcia
na lotniczà emerytur´ w lotnictwie
wojskowym. Emerytura wojskowa
nie zamyka∏a jednak mo˝liwoÊci latania w lotnictwie cywilnym i tak p.
Zbigniew przeszed∏ „∏agodnie”
do lotów w lotnictwie sanitarnym.
Na poczàtku lata∏ na Êmig∏owcu
SM-1 przez miesiàc w Zespole Lotnictwa Sanitarnego w Bia∏ymstoku,
a póêniej we Wroc∏awiu. By∏y loty
transportowe i loty ratownicze (ratowanie ˝ycia). We Wroc∏awiu p.
Zbigniew mia∏ mo˝liwoÊç równie˝
opanowaç pilota˝ dwusilnikowego
samolotu AERO-45 i to pod kierunkiem instruktora pilota Kazimierza
Wunsche,* pilota myÊliwca w czasie II wojny Êwiatowej. Loty w lotniczej kolumnie sanitarnej we Wroc∏awiu by∏y lotami trudnymi, przewa˝nie w górzystym terenie
o utrudnionej nawigacji i wymaga-

jàcym od pilota sta∏ej koncentracji.
Jej brak by∏ przyczynà wielu lotniczych tragedii. Obok lotnictwa p. Zbigniew Karpiƒski rozwija∏ jeszcze
jednà ˝yciowà pasj´ – turystyk´ po∏àczonà z nurkowaniem. Na poczàtku by∏a to turystyka krajowa, obejmujàca zasi´giem okolice lotnisk
na których stacjonowa∏, a z czasem
po przejÊciu na wojskowà emerytur´ równie˝ podró˝e zagraniczne
do krajów tzw. „bloku wschodniego”. Bardzo lubi∏ wypoczynek
nad Adriatykiem, gdzie mia∏ w czasie nurkowania przygod´ z ma∏à, kolorowà rybkà. Jak wspomina∏:
„Po raz pierwszy do Jugos∏awii pojecha∏em ze zorganizowanà przez
PZMot wycieczkà grupowà do miejscowoÊci OmiÊ, ok. 20 km od Splitu. Ju˝ na drugi dzieƒ nurkowania
w Adriatyku upolowa∏em niewielkà
ryb´ – skorpen´, niestety nie wiedzia∏em, ˝e jej p∏etwa grzbietowa zawiera silnà trucizn´. Uku∏em si´
w r´k´ i w efekcie znalaz∏em si´
w szpitalu, gdzie dosta∏em odpowiednià szczepionk´”. Pan Zbigniew nurkowa∏ w wielu miejscach
zarówno w kraju, jak i zagranicà.
Z wiekiem jednak postanowi∏ jeszcze bardziej poÊwieciç si´ kolejnej
pasji – ˝eglarstwu. P∏ywa∏ po Ba∏tyku i jeziorach Warmii i Mazur. Holowa∏ jacht przez Europ´ nad Adriatyk. Nadal ˝egluje po Jeziorze Zegrzyƒskim. Ale powróçmy do
lotnictwa i dalszej pracy p. Zbigniewa Karpiƒskiego w tzw. „lotnictwie
dyspozycyjnym”. Po lotach dla lotnictwa sanitarnego na jednosilnikowych samolotach PZL 101 „Gawron”, w procedurze VFR (loty z widzialnoÊcià)
przyszed∏
czas
na dwusilnikowy samolot typu L-200
Morava, wyposa˝ony w przyrzàdy
do lotów w procedurze IFR (loty wed∏ug przyrzàdów baz widzialnoÊci).
Zagraniczne i krajowe loty dyspozycyjne p. Zbigniew wykonywa∏
na Moravie na zlecenie ZPC „URSUS” w Warszawie. W czasie jednego z przelotów làdowa∏ na wojskowym lotnisku w Bagiczu k. Ko∏obrzegu, gdzie stacjonowa∏
radziecki pu∏k lotnictwa morskiego.
Okaza∏o si´, ˝e na lotnisku w Bagiczu nie ma odpowiedniego paliwa
lotniczego do samolotu Morava. Pan
Zbigniew poprosi∏ organizatora
przelotu o za∏atwienie mo˝liwoÊci
zatankowania na lotnisku wojskowym w Âwidwinie, gdzie lata∏ poprzednio kilka lat na myÊliwskich
odrzutowcach. To tankowanie p.
Zbigniew po latach tak wspomina∏:
„Tankowanie przebieg∏o bardzo
sprawnie, a ja zadzwoni∏em na wie˝´ lotniska z proÊbà o zgod´ na start
i informacj´ o pogodzie w Warszawie. Oficer, który odebra∏ telefon
przedstawi∏ si´ – Jan Furtak i zapyta∏ si´, czy ja jestem tym Zbyszkiem
Karpiƒskim, który lata∏ tutaj na samolotach odrzutowych. Odpowie-

Pan Zbigniew Karpiƒski (po lewej)
w czasie oblotu technicznego
samolotu Piper Navajo PA 31P.
(fot. ze zbiorów Zbigniewa
Karpiƒskiego)

Pilot Zbigniew Karpiƒski obok
samolotu L-410Turbolet
na lotnisku w Barcelonie
(fot. ze zbiorów Zbigniewa
Karpiƒskiego)

dzia∏em: CzeÊç Jasiu, to w∏aÊnie ja.”
Potem by∏y loty dla „URSUSA”
i „Agrometu” na polskim Êmig∏owcu Mi-2 przez Ba∏tyk do Szwecji
i powrót do samolotów t∏okowych
w Przedsi´biorstwie Us∏ug Lotniczych (loty fotogrametryczne)
i PLL LOT (loty pasa˝erskie). Pan
Zbigniew Karpiƒski by∏ pracownikiem G∏ównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego oraz egzaminatorem Paƒstwowej Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej oraz oficjalnym
przedstawicielem Polskich W∏adz
Lotnictwa Cywilnego na wielu
konferencjach krajowych i zagranicznych. W swojej lotniczej przy-

godzie p. Zbigniew mia∏ uprawnienia jako pilot dowódca na czterdziestu trzech typach statków powietrznych, w tym: oÊmiu typach szybowców, trzech typach Êmig∏owców
i trzydziestu dwóch typach samolotów. Ma wylatane 7 650 godzin
lotu w powietrzu. Jego podstawowà lotniczà dewizà jest twierdzenie: „dobry pilot umie po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji oceniç, czy lecàc b´dzie jeszcze
po bezpiecznej stronie i czy nie narobi nieszcz´Êcia”. Pragn´ serdecznie podzi´kowaç p. pil. Zbigniewowi Karpiƒskiemu za poÊwi´cony mi czas na lotnicze

wspomnienia. Znam osobiÊcie kilku pilotów i sàdz´, ˝e jest to grupa ludzi bardzo oddana swojej pasji b´dàcej jednoczeÊnie zawodem. To ludzie, których ceni´
za wszechstronnoÊç zainteresowaƒ, du˝à wiedz´ lotniczà i otwartoÊç na Êwiat.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
* Zbigniew Karpiƒski „˚ycie Pilota
Zawodowego w powietrzu
i po làdowaniu!” Wyd. Regionalista Warszawa 2016
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