• nr 3 (191) • 23 lutego 2018 • nakład 6 000 • g a z e t a b e z p ł a t n a •

LOCALSPOT

nowoczesny kontakt
mieszkaƒców z urz´dem
Urzàd Gminy Niepor´t uruchomił BEZPŁATNÑ APLIKACJ¢ mobilnà
na telefon oraz portal internetowy LocalSpot, umo˝liwiajàc łatwy
i nowoczesny kontakt mieszkaƒców z urz´dem gminy. Na stronie
www.nieporet.pl w zakładce LocaSpot znajduje si´ krótki film
pokazujàcy, jak działa aplikacja i wyjaÊniajàcy, jak si´ nià posługiwaç.
ocalSpot to nowoczesne rozwiàzanie, dzi´ki któremu jesteÊmy w sta∏ym kontakcie
z urz´dem, a nasze zg∏oszenie trafi do w∏aÊciwego merytorycznie
pracownika w kilka sekund.
Osoba korzystajàca z aplikacji
mo˝e zg∏aszaç swoje uwagi, informowaç o napotkanych utrudnieniach np. uszkodzonej drodze,
nielegalnym wysypisku Êmieci,
czy nieÊwiecàcej lampie ulicznej,
a tak˝e przesy∏aç w∏asne wnioski
dotyczàce przestrzeni publicznej.
U˝ytkownicy majà mo˝liwoÊç
zasubskrybowania swojego Urz´du, dzi´ki czemu mogà otrzymywaç powiadomienia o istotnych
sprawach, np. mogàcych wystàpiç
utrudnieniach w ruchu drogowym lub planowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

W ciàgu
kilku sekund zg∏oszenie trafi do w∏aÊciwego pracownika
urz´du gminy, który zajmie si´
sprawà. Wysy∏anie informacji
odbywa si´ w pe∏ni anonimowo,
bez koniecznoÊci logowania.
Dodatkowo – wszystkie zg∏oszenia widoczne sà na mapie lub liÊcie i oznaczone kolorami, które informujà o statusie sprawy
– zg∏oszone, w realizacji, zamkni´te.

L

DLACZEGO WARTO
ZAINSTALOWAå T¢ APLIKACJ¢?
LocalSpot umo˝liwia szybkie
i skuteczne przesy∏anie informacji, poprawia komunikacj´ z urz´dem i jest narz´dziem, dzi´ki któremu mieszkaƒcy mogà bezpoÊrednio powodowaç pozytywne
zmiany w swoim otoczeniu.

JAK DZIAŁA APLIKACJA?
Wystarczy Êciàgnàç aplikacj´ LocalSpot na telefon (iOS, Android) lub
wejÊç na stron´ www.localspot.pl.

Je˝eli wysy∏amy zg∏oszenie przy pomocy telefonu:
otwieramy aplikacj´ w telefonie, wskazujemy lokalizacj´, wybieramy kategori´ (przyk∏adowe to: drogi
i chodniki, dewastacja, komunikacja, zieleƒ, zwierz´ta, Êmieci), robimy zdj´cie lub krótko opisujemy problem i wysy∏amy.
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FIRMA PRZYJAZNA
Gminie Niepor´t

Korzystanie
z aplikacji jest
bezpłatne!
Pobierz aplikacj´
LocalSpot
i skorzystaj z jej
mo˝liwoÊci!
 B.Wilk

O OPINI¢ O APLIKACJI POPROSILIÂMY
WÓJTA GMINY NIEPOR¢T MACIEJA MAZURA

Aplikacja LocalSpot to nowoczesne narz´dzie,
stworzone specjalnie na potrzeby mieszkaƒców
gminy. Gmina Niepor´t jako pierwsza w powiecie wprowadzi∏a t´ form´ komunikacji z mieszkaƒcami. Licz´ na zainteresowanie mieszkaƒców
i zach´cam do aktywnego informowania o wi´kszych i mniejszych
bolàczkach lokalnych. My te˝ skorzystamy z tej dodatkowej mo˝liwoÊci komunikowania si´ i b´dziemy przesy∏aç wiadomoÊci o przerwie w dostawie pràdu lub wody, albo powiadamiaç o wa˝nych wydarzeniach.
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Skatepark i siłownia plenerowa
oraz modernizacja sali w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie
13 lutego podpisane zostały dwie umowy
na dofinansowanie inwestycji, które gmina
zrealizuje w Kompleksie RekreacyjnoWypoczynkowym Niepor´t-Pilawa oraz
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.

Urz´dzie Marsza∏kowskim
umowy podpisali wójt Maciej Mazur, skarbnik Katarzyna Skuza, Dyrektor GOK Bogus∏awa Oksza-Klossi oraz Rados∏aw
Rybicki, Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Budowa skateparku i si∏owni
plenerowej to kolejne kroki do pe∏nego zagospodarowania Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego
i stworzenia w nim warunków
do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu. W ubieg∏ym roku
oddano do u˝ytku pierwsze z trzech
zaplanowanych boisk do pi∏ki pla˝owej oraz du˝y plac zabaw dla
dzieci. Skatepark umo˝liwi uprawianie kolejnej dyscypliny sportu,
cieszàcej si´ du˝à popularnoÊcià.
P∏yta b´dzie mia∏a wymiary 32m

W

x 18m, a zamontowane przeszkody przystosowane b´dà do jazdy
po nich na rolkach i deskorolkach.
W si∏owni, na pod∏o˝u z trawy, zamontowane zostanà m.in. biegacz
dwustanowiskowy, prasa no˝na,
twister trzystanowiskowy, orbitrek, wyciàg górny.
Koszt inwestycji w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym to
kwota ponad 434 tys. z∏, a dofinansowanie wyniesie blisko 300 tys. z∏.
Druga umowa dotyczy dofinansowania modernizacji sali widowiskowej w GOK w Niepor´cie, która dostosuje jà do potrzeb teatralnych i poprawi akustyk´ miejsca.
Zostanie zbudowana nowa mobilna sk∏adana scena, która umo˝liwi
lepsze wykorzystanie sali do innych
zaj´ç kulturalnych. Sala b´dzie dodatkowo oÊwietlona oraz wyposa-

˝ona w kotary i rolety zaciemniajàce podczas przedstawieƒ. Prace
budowlane obejmà równie˝ remont cz´Êci biurowej obiektu oraz

zmian´ kolorystyki wn´trza. Planowany koszt inwestycji to ponad
219 tys. z∏, z czego dofinansowanie
unijne wyniesie prawie 186 tys. z∏.

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI INWESTYCJI:
 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
ulic Barokowej, Swingowej i Harmonii w Stanisławowie Pierwszym.
Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki wraz ze zjazdami
do posesji oraz odwodnienia ulic.
Wykonawcà dokumentacji została firma APPIUS In˝ynieria w Woli Aleksandra, za kwot´ 15 tys. zł.
Termin wykonania dokumentacji
– do 30 czerwca 2018 r.

 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
oÊwietlenia ulic: Polnej w Ryni,
LeÊnej i Piastowskiej w Józefowie,
Wira˝owej w Wólce Radzymiƒskiej (Zamostki) w terminie do 30
kwietnia oraz Brzozowej z ulicami
bocznymi w Niepor´cie i Bursztynowej w Rembelszczyênie w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Dokumentacje wykona firma ATP-GEO Geodezja i Projektowanie z siedzibà w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt prac to 48 tys. zł.

do posesji oraz odwodnienie ulicy.
Dokumentacj´ wykona firma APPIUS
In˝ynieria w Woli Aleksandra za kwot´
8 tys. zł, w terminie do 30.06.2018 r.

 Zlecono wykonanie dokumentacji pro-

 Wybrany został w trybie zamówienia

jektowo-kosztorysowej modernizacji
oÊwietlenia ulicy Jana Kazimierza
w Niepor´cie, na odcinku od ul.
Podkomorzego do ronda w Rembelszczyênie włàcznie.
Modernizacja polegaç b´dzie na wymianie opraw sodowych na energooszcz´dne ledowe.
Dokumentacj´ wykona firma EIRPROJECT Polska z Warszawy w terminie
do 10.03.2018 r., za kwot´ 11 tys. zł.

publicznego wykonawca dokumentacji projektowej i geodezyjnej przebudowy skrzy˝owania w Stanisławowie Pierwszym – drogi wojewódzkiej nr 632 z drogà
powiatowà nr 1816W – ulicy
PrzyszłoÊç oraz z drogà gminnà
ulicà Słonecznà.
Dokumentacj´ wykona firma SIGMA
Budownictwo z Płoƒska za kwot´ 86
tys. zł, w terminie do grudnia 2018 roku.
Inwestycja ma na celu zwi´kszenie
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
oraz pieszych i b´dzie wykonywana
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym.

 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Wesołej w Stanisławowie
Pierwszym.
Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki wraz z wjazdami

Gmina zło˝yła
wniosek o dotacj´
Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wniosek
o dotacj´ ze Êrodków bud˝etu
Województwa Mazowieckiego
na budow´ drogi dojazdowej
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do gruntów rolnych – równoleg∏ej do ulicy Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie, na dzia∏ce o numerze
ewidencyjnym 944 w Niepor´cie.
Podmok∏y i bagnisty grunt uniemo˝liwia tam dojazd do posesji,
∏àk, pastwisk i pól uprawnych.
Zaplanowana jest budowa drogi
o d∏ugoÊci 390 metrów i szerokoÊci 4 metrów, o nawierzchni z kruszywa kamiennego.
Koszt budowy drogi to kwota 365,8 tys. z∏, dofinansowanie,

Zarówno inwestycje w Kompleksie, jak i w gok zrealizowane
zostanà w 2018 roku.
 B.Wilk

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło
program rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Gmina aplikuje
o fundusze na budow´ infrastruktury.

OSA – Otwarte
Strefy AktywnoÊci
Otwarte Strefy AktywnoÊci to miejsca, w których
powstanà si∏ownie plenerowe i place zabaw, ustawione zostanà sto∏y
do szachów, ∏aweczki
i wykonane nasadzenia
roÊlinnoÊci. Celem programu jest budowa ogólnodost´pnych, wielofunkcyjnych, plenerowych
stref aktywnoÊci skierowanych do ró˝nych grup
wiekowych i popularyzacja uprawiania sportu oraz
aktywnego sp´dzania czasu.

Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wnioski na dofinansowanie budowy Otwartych
Stref AktywnoÊci w trzech
lokalizcjach: w zatoce Pilawa nad Jeziorem Zegrzyƒski, w Bia∏obrzegach na Osiedlu Wojskowym oraz w Wólce
Radzymiƒskiej.
Dofinansowanie wynosi 50% kosztów, czyli
ok. 50 tys. z∏ na jednà
OSA.
Wnioski rozpatrzone
zostanà w po∏owie roku.
 BW

UWAGA!
Informujemy, ˝e w zwiàzku z realizacjà
inwestycji – budowy kanalizacji
sanitarnej w Michałowie Grabinie
– od dnia 6.03.2018 roku planowane jest
zamkniecie ul. Przyrodniczej w Michałowie
Grabinie.

o które wnioskuje gmina, to 182,9
tys. z∏. W przypadku uzyskania dofinansowania, zakoƒczenie budowy
zaplanowane jest w paêdzierniku 2018 roku.
 BW

Przewidywany czas robót kanalizacyjnych na tym odcinku
– około 4 tygodnie.
Za wynikajàce z zamkni´cia ulicy utrudnienia przepraszamy.
Zamkni´ty odcinek jezdni ulicy Przyrodniczej proponujemy
obje˝d˝aç ul. Orneckà i ul. Szamocin oraz ul. Kwiatowà
i od ul. Szkolnej w Józefowie.
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OGŁOSZENIE
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa
Józefów – rejon Kana∏u Bródnowskiego, w gminie
Niepor´t”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1073, ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr
XXIX/75/2012 z dnia 11 wrzeÊnia 2012 r. zawiadamiam o wyło˝eniu
do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa
Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Niepor´t”, zm.
uchwałà Nr XXXVI/5/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., wraz z prognozà
oddziaływania na Êrodowisko, obejmujàcego obszar, którego granice
przebiegajà:
– od północy – wzdłu˝ granicy sołectwa Józefów – kanał
Bródnowski,
– od wschodu – wzdłu˝ granicy sołectwa Józefów – kanał
Bródnowski,
– od południa – wzdłu˝ granicy sołectwa Józefów i sołectwa
Michałów-Grabina,
– od zachodu – zachodnia granica działki nr 269/1 (ul. Szkolna),
wzdłu˝ południowej granicy działki nr 458/1, wzdłu˝ wschodniej
granicy działki nr 460 (ul. Kaliƒskich), wzdłu˝ zachodniej
i północnej granicy działki nr 397/2, wzdłu˝ wschodniej granicy
działek lasów paƒstwowych nr 396, 377, 376, 375 i 374, wzdłu˝
północnej granicy działki nr 366/1, wzdłu˝ zachodniej granicy
działki 269/1 (ulicy Szkolnej), wzdłu˝ północnej granicy działki
nr 344/1, wzdłu˝ zachodniej granicy działki nr 223, wzdłu˝ osi
ulicy Stru˝aƒskiej działki nr 221/1 do działki nr 184 i dalej wzdłu˝
jej zachodniej granicy do kanału Bródnowskiego,
w dniach od 26.02.2018 r. do 26.03.2018 r. w siedzibie Urz´du
Gminy Niepor´t Dział Zagospodarowania Przestrzennego (pok.
nr 56), w godzinach od 900 do 1500, w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 05.03.2018 r. w sali
konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t, o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia
przyj´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi
nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2018 r. Jako wniesione
na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi wniesione za pomocà
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Bezpaƒskie (a mo˝e tylko zagubione?) pieski z terenu gminy Niepor´t
trafiajà do Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonego przez Fundacj´ Przyjaciele Braci Mniejszych. Pies, który trafia
do schroniska, obj´ty jest 14-dniowà kwarantannà. JeÊli w tym czasie
nie odbierze go właÊciciel, pies zostaje: zaszczepiony, zaczipowany,
wykastrowany i schronisko szuka dla niego nowego opiekuna.

WŁAÂCICIELU,
GDZIE JESTEÂ?
B´dziemy publikowaç zdj´cia piesków – mo˝e odnajdzie si´ w∏aÊciciel, mo˝e znajdzie nowy opiekun?

Imi´: TOTEK
Rasa: mix. Ur. 2017. P∏eç: samiec
WielkoÊç: ma∏y. Waga: 7 kg
Totek to m∏ody, ma∏y piesek znaleziony na terenie Niepor´tu. Jest spokojny, cichutki i bardzo delikatny.
Jest troch´ onieÊmielony nowym,
nieznanym otoczeniem. Potrzebuje
czasu, aby otworzyç si´ i zaufaç cz∏owiekowi. Totek umie chodziç
na smyczy. Nie znamy jego stosunku do innych psów, b´dziemy to
sprawdzaç.

Imi´: MUSZKA
Rasa: mix
Ur. 2015. P∏eç: samica
WielkoÊç: ma∏a. Waga: 13,5 kg
Muszka to suczka, która trafi∏a
do schroniska z Niepor´tu. Suczka
jest troch´ p∏ochliwa i wystraszona.
Smycz nie jest jej obca, choç potrafi lekko pociàgnàç. Muszka jest bardzo grzeczna i s∏ucha si´ ludzi. Jest
jeszcze troch´ wystraszona z powodu nowego miejsca ale tuli si´
do cz∏owieka i czeka na pieszczoty.
Dane kontaktowe do opiekunów
w schronisku: 795 845 242, adres
www strony – www.fundacjapsom.pl
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Pami´taj! Spalanie odpadów
grozi Tobie i ÂRODOWISKU!
Czego nie
wolno
spalaç?:
– przedmiotów z tworzyw
sztucznych – butelek,
pojemników, toreb
foliowych,
– zu˝ytych pieluch
jednorazowych,
– elementów drewnianych
pokrytych lakierem lub
impregnowanych,
– opakowaƒ
po rozpuszczalnikach czy
Êrodkach ochrony roÊlin,
– zu˝ytych opon i innych
odpadów z gumy,
– odzie˝y, obuwia, sztucznej
skóry,
– opakowaƒ po farbach,
lakierach itp.

Kwalifikacja wojskowa
rocznika 1999 rozpocz´ta
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 – aula, parter.
M´˝czyêni z Gminy Niepor´t stajà na kwalifikacj´ wojskowà
w dniach 12 do 14 marca br. natomiast w dniu 27 marca b.r. wy∏àcznie kobiety.
Do stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej w powy˝szych terminach wzywa si´:
1) m´˝czyzn urodzonych w 1999 r.,
2) m´˝czyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 19971998 które:
a) 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 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
1994–1999 posiadajàce kwalifikacje przydatne do czynnej s∏u˝by wojskowej oraz kobiety pobierajàce nauk´ w celu uzyskania tych kwalifikacji które
w roku szkolnym lub akademickim 2017/18 koƒczà nauk´
w szko∏ach lub uczelniach me-

dycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo b´dàce studentkami lub absolwentkami tych szkó∏
lub kierunków o których mowa
rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiàzkowi
stawienia si´ do kwalifikacji
wojskowej (Dz.U. poz. 944).
5) osoby, które skoƒczy∏y 18 lat
i zg∏osi∏y si´ ochotniczo do pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, je˝eli
nie posiadajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej.
Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´
na kwalifikacj´ wojskowà, okreÊlone jest w imiennym wezwaniu
do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia osoby podlegajàcej
kwalifikacji wojskowej od obowiàzku zg∏oszenia si´ w terminie
i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego
z dnia 9 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej
w 2018 r.
Osoba stawiajàca si´ do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy
winna posiadaç ze sobà:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalajàcy na ustalenie
to˝samoÊci, dokument potwier-

dzajàcy przyczyny niestawienia
si´ do kwalifikacji wojskowej,
je˝eli stawienie si´ do kwalifikacji w terminie okreÊlonym w wezwaniu nie by∏o mo˝liwe,
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)7670440.
 Opracowa∏ Kierownik Dzia∏u
Bezpieczeƒstwa Zarzàdzania
Kryzysowego i OC
Tadeusz Biernat
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„Zornitsa” wystàpi
w Niepor´cie
Od 1 stycznia 2018 roku trwa prezydencja Bu∏garii w Radzie Unii
Europejskiej. Gmina Niepor´t
od 2003 roku ma podpisanà umow´ partnerskà i wspó∏pracuje z gminà Dolna Banya w Bu∏garii. Nasze
kontakty opierajà si´ na wymianie
doÊwiadczeƒ samorzàdowych i poznawaniu kultury. Podczas styczniowego spotkania z wójtem Maciejem Mazurem Ambasador Emil
Yalnazov obieca∏, ˝e gmina Niepor´t b´dzie mia∏a okazj´ goÊciç
u siebie wykonawców z Bu∏garii.
9 marca, w piàtek o godzinie 19.00 w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie wystàpi
bu∏garski zespó∏ Zornitsa.

Formacja taneczna „Zornitsa”
powsta∏a w po∏owie sierpnia 2015
roku. Jej siedzibà jest bu∏garskie
miasto Trjawna w obwodzie Gabrowo. Opiekunem artystycznym
i choreografem jest Hristo Stoynow. Zespó∏ sk∏ada si´ obecnie
z czterdziestu tancerek i tancerzy,
pracujàcych w trzech grupach.
Dzi´ki licznym wyst´pom w Bu∏garii i poza jej granicami, „Zornitsa” popularyzuje bu∏garskie taƒce
ludowe, b´dàc tak˝e wizytówkà
swojego miasta i regionu.
„Zornitsa” wyst´powa∏a na wielu liczàcych si´ festiwalach tanecznych, mi´dzy innymi w Pradze
i w∏oskim Rimini.
 BW

Ostatki w GOK
na ludowo

Okres karnawałowy GOK zakoƒczył widowiskiem „Obrz´dy polskie”, które
obejrzało blisko stu miłoÊników kultury ludowej.
eatr Obrz´dowy pod opiekà
artystycznà
Bogus∏awy
Oksza-Klossi i Kamili Kruk
wespó∏ z dzieçmi ucz´szczajàcymi
na zaj´cia teatralno-wokalne, prowa-

T

dzone przez panie Bogus∏aw´ Segiet
i Katarzyn´ Konwalskà, przypomnia∏ ludowe tradycje zwiàzane
z wykopkami, kiszeniem kapusty,
zwyczaje t∏ostoczwartkowe, oraz

obrz´dy zapustne. Na wykonawców
oraz publicznoÊç czeka∏ s∏odki pocz´stunek. Ca∏oÊç wypad∏a nader
smacznie!
 I.Jacyna

Z inicjatywy nauczyciela pani Anety Gàsowskiej-Jastrz´bskiej, w Szkole Podstawowej w Stanisławowie
Pierwszym odbyła si´ ˝ywa lekcja historii na temat Mieszko I i paƒstwo pierwszych Piastów (dla uczniów
gimnazjum) i Polska za czasów Jagiellonów (dla klas IV szkoły podstawowej).

˚ywa lekcja historii

Obie lekcje zosta∏y przeprowadzone przez Pana Micha∏a – edukatora
historii, który wystàpi∏ ubrany
w strój odpowiedni dla ówczesnych
czasów. Oprócz przedstawienia teo-

rii, Pan Micha∏ pokaza∏ nam przedmioty codziennego u˝ytku z tamtych czasów np. drewniane ∏y˝ki
i gliniane naczynia. PoznaliÊmy
tak˝e ró˝ne czynnoÊci, które by∏y

wówczas codziennoÊcià, a dla nas sà
dzisiaj trudne do wykonania (np.
rozpalenie ognia krzemieniami).
Z wielkim zainteresowaniem s∏uchaliÊmy tak˝e o ˝yciu wojów
i ich uzbrojeniu. Prowadzàcy zaj´cia, na jednym z uczniów zademonstrowa∏ wyposa˝enie woja, które
sk∏ada∏o si´ z pancerza, he∏mu, tarczy, w∏óczni i miecza. Na zakonczenie zaj´ç, ka˝dy uczeƒ mia∏
mo˝liwoÊç obejrzenia starej, polskiej monety.
Wszyscy uczniowie bioràcy
udzia∏ w ˝ywej lekcji historii, która prowadzona by∏a z wielkim zaanga˝owaniem i pasjà, dowiedzieli si´ wielu ciekawych faktów z ˝ycia codziennego z czasów
poczàtków Paƒstwa Polskiego.
 Brygida Kowalska kl. II b
gimnazjum

Przedszkole Niepubliczne Norlandia
Nowe skandynawskie przedszkole w Niepor´cie – partner
Gminnego Programu Niepor´cka Karta Rodziny 3+
Przedszkole Niepubliczne Norlandia mieÊci si´ przy ulicy Zegrzyƒskiej 8 D w Niepor´cie. Placówka jest przygotowana na przyj´cie dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat.
Oferuje mi´dzynarodowe standardy nauczania i program edukacyjny wszechstronne wspierajàcy
rozwój dziecka. Dzieci przygotowywane sà do samodzielnoÊci
i mi∏oÊci do natury. Bardzo wa˝nym aspektem wychowania jest

rozwój w rodzinnej atmosferze, wzajemnym
szacunku i empatii.
W ramach Niepor´ckiej
Karty Rodziny 3+ przedszkole oferuje 20%
zni˝ki na czesne dla
rodzeƒstw.
Zainteresowanych rodziców zapraszamy codziennie w godzinach 8 – 16, razem z dzieckiem
– mo˝na przyjÊç i zobaczyç to wy-

jàtkowe miejsce.
www.norlandiaprzedszkola.pl
facebook: nieporet.norlandia

GMINNY OÂRODEK KULTURY W NIEPOR¢CIE
zaprasza Seniorów na warsztaty

„TRENING PAMI¢CI – pami´ç, koncentracja,
rozwiàzywanie problemów”.
Na warsztaty zło˝y si´ cykl 8 spotkaƒ, prowadzonych przez RAFAŁA BANASZKA
– trenera umiej´tnoÊci poznawczych. Najbli˝sze spotkanie odb´dzie si´ 6 marca 2018
o godzinie 17:00 w Gminnym OÊrodku Kultury, ul. Dworcowa 9a.
Całkowity koszt udziału w warsztatach wynosi 15 złotych.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 22 774 83 26.
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Firma Przyjazna Gminie Niepor´t
13 lutego odbyło si´ spotkanie wójta Macieja Mazura z przedstawicielami firm
i przedsi´biorstw z terenu gminy Niepor´t. Spotkanie Firma Przyjazna Gminie
Niepor´t zorganizowane zostało ju˝ po raz dziesiàty.
Przedstawiciele firm, którzy po raz pierwszy
uczestniczyli w uroczystoÊci, otrzymali pamiàtkowe przypinki.
Firmy, które wyró˝niajà si´ swojà dzia∏alnoÊcià, jednoczeÊnie anga˝ujàc si´ w projekty kulturalne, sportowe i oÊwiatowe gminy,
uhonorowane zosta∏y grafikami z logo spotkania. Szczególne wyró˝nienie w postaci statuetki, przyznawane co roku jednej firmie,
otrzyma∏ Pan Zygmunt Sko∏o˝yƒski z Neon
Efekt – w dowód uznania za wprowadzanie
nowatorskich rozwiàzaƒ w reklamie wizualnej i wspó∏prac´ z gminà Niepor´t.
Przedstawiciele firm i instytucji
po raz pierwszy bioràcy udział
w spotkaniu:
Gen. dywizji Marek Soko∏owski – dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
w Bia∏obrzegach, Jacek Pawlak – Prezydent
Toyota Motor Poland w Warszawie oraz Toyota Central Europe, Szymon Korzeniowski
– Wiceprezesa Zarzàdu Spó∏ki Xentivo,
Iwona Bartosiewicz – Prezes Caritas Parafii
NajÊwi´tszej Marii Panny w Stanis∏awowie
Pierwszym, Anna Staƒczak – Prezes Caritas
Parafii NajÊwi´tszej Marii Panny Królowej
w Józefowie, Krzysztof Ciszkowski – Bar
„Pilawa”, Dariusz Sieradzki – Cukiernia
na Przysz∏oÊç, Marian Smoczyƒski – Rezydencja Szafran, Stanis∏aw Styk – SBI Biuro
In˝ynierskie, Anna i Zdzis∏aw Laszczak
– Point Group Hurtownia i sklep Stiga.
Honorowe wyró˝nienia otrzymali:
Jacek Bàk – Prezes Zarzàdu Bericap Polska,
Jacek Górecki – Dyr. Gen. Lantmannen Unibake Polska, Jacek Âwiàtek – Dyr. Operacyj-

ny APS Energia, Bart∏omiej Wojtunik – Dyrektor Zak∏adu Stal Service (strefa przemys∏owa Stanis∏awów Pierwszy), Artur Jastrz´bski – Dyrektor Oddzia∏u Gaz System
w Rembelszczyênie, Monika Jurczak – Dyrektor Finansowy firmy Grodno, Adam Kuczyƒski – Prezes KK POL, Jacek Szymczak
– Dyr. Gen KK POL, Jacek Pawlak – Prezydent Toyota Motor Poland w Warszawie,
genera∏ dyw. Marek Soko∏owski – dowód-

ca 16. Pom. Dywizji Zmech. w Bia∏obrzegach, p∏k dypl. dr in˝. Piotr Waniek – dowódca. 9 brygady wsparcia dowodzenia w Bia∏obrzegach, Krzysztof Daukszewicz- satyryk,
ksiàdz Tomasz Osiadacz – Proboszcz Parafii NajÊwi´tszej Marii Panny w Stanis∏awowie Pierwszym.
Statuetk´ otrzymał Zygmunt Sko∏o˝yƒski – Neon Efekt w Stanis∏awowie Pierwszym.
 B.Wilk
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Z siatkarskiego parkietu
MINISIATKÓWKA
NA PARKIECIE

ZDOBYLIÂMY MEDALE
MISTRZOSTW MAZOWSZA

ZWYCI¢STWO W TURNIEJU
MŁODZICZEK

13 lutego w Szkole Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym rozegrano Mistrzostwa Gminy Niepor´t Szkó∏ Podstawowych w minisiatkówce dziewczàt i ch∏opców o puchar Wójta Gminy Niepor´t. Turniej rozegrano systemem
„ka˝dy z ka˝dym”. Uroczystego wr´czenia nagród najlepszym dru˝ynom dokona∏ Pan Maciej Mazur Wójt Gminy
Niepor´t.
Koƒcowa klasyfikacja – kategoria dziewczàt:
I miejsce: SP Stanis∏awów Pierwszy (trener Dariusz PieÊniak)
II miejsce: SP Józefów
III miejsce: SP Izabelin
IV miejsce: SP Niepor´t
V miejsce: SP Wólka Radzymiƒska
Koƒcowa klasyfikacja – kategoria ch∏opców:
I miejsce: SP Józefów (trener Jakub Szczerba)
II miejsce: SP Stanis∏awów Pierwszy
III miejsce: SP Izabelin
IV miejsce: SP Wólka Radzymiƒska
V miejsce: SP Niepor´t
Serdecznie gratulujemy uczestnikom turnieju, a organizatorom – uczennicom oraz uczniom klas sportowych Szko∏y Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym serdecznie
gratulujemy udanej sportowej imprezy.

Wychowanki UKS D´bina, mieszkanki gminy Niepor´t,
absolwentki klasy sportowej szko∏y w Stanis∏awowie
Pierwszym zdoby∏y medale Mistrzostw Mazowsza w kategorii kadetka – Maryla Karczmarczyk z∏oto z LTS Legionowia oraz Sylwia Postek srebro z dru˝ynà MOS WOLA Warszawa.
Natomiast Wiktor Woêniakowski wywalczy∏ srebro z KS
Metro Warszawa w kategorii kadet.
Gratulacje i ˝yczymy dalszych sukcesów!

4 lutego w Szkole Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym rozegrano ostatni w sezonie 2017/2018 turniej m∏odziczek organizowany przez Mazowiecko-Warszawski
Zwiàzek Pi∏ki Siatkowej.
W turnieju udzia∏ wzi´∏y cztery dru˝yny, które rozegra∏y
mecze system „ka˝dy z ka˝dym”.
Zwyci´zcà turnieju zosta∏y reprezentantki gminy Niepor´t.
Wyniki:
UKS D´bina Niepor´t-UKS Jedynka Kozienice 2:0
(25:12, 25:9),
UKS D´bina Niepor´t-UKS Sms Warszawa 2:0
(25:14, 25:18),
UKS D´bina Niepor´t-Mos Wola Warszawa II 2:1
(25:19, 24:26, 15:7).
W kolejnych miesiàcach Gmina Niepor´t wspólnie z UKS
D´bina Niepor´t b´dzie organizatorem rozgrywek Ligi
m∏odziczki/m∏odzika – NIEPOR¢T 2018.

Dzieci Dzieciom z pomocà
17 lutego w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym odbył si´ Charytatywny Turniej Piłki No˝nej „Dzieci Dzieciom” pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy
Niepor´t.
Turniej zorganizowany zosta∏ przez
Klub Sportowy Akademia M∏odego Pi∏karza GOOL we wspó∏pracy
z gminà Niepor´t oraz Grupà AUTO WIMAR. Celem turnieju,
w którym udzia∏ wzi´∏o ponad 200
dzieci z roczników 2006-2012,
by∏a zbiórka funduszy na dofinansowanie obozu pi∏karskiego dla

podopiecznych Akademii Amp
Futbol Varsovia, pierwszej w Polsce akademii pi∏karskiej dla dzieci z niepe∏nosprawnoÊciami ruchowymi. Rozgrywki odby∏y si´
w szkole w Stanis∏awowie Pierwszym ju˝ po raz kolejny, gromadzàc na trybunach wiernych kibiców, którzy goràco dopingowali

m∏odych pi∏karzy ze Stanis∏awowa
Pierwszego, Legionowa, Duczek,
Ciemnego, Koby∏ki, Warszawy
Wola, Zielonki, Warszawy Wola
(Âwietlica).
Dla wszystkich uczestników turnieju by∏o to wydarzenie, na które
czekali z wielkà niecierpliwoÊcià,
a ka˝dy z nich chcia∏ jak najlepiej

zaprezentowaç swoje umiej´tnoÊci
pi∏karskie i oczywiÊcie awansowaç
ze swojà dru˝ynà do Wielkiego Fina∏u w Wo∏ominie. Poza rywalizacjà sportowà na wszystkich zawodników oraz ich opiekunów czeka∏y
atrakcje: loteria fantowa, a przede
wszystkim licytacje koszulek Reprezentacji Polski z autografami

Kamila Grosickiego i S∏awomira
Peszki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwyci´zcom, a zw∏aszcza dru˝ynie AMP Stanis∏awów Pierwszy,
która w kategorii 2012/2011 awansowa∏a do fina∏u w Wo∏ominie.
 AMP GOOL
oprac. B.Wilk
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU 2018 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, Agawy

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, Olimpijska

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
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Wspomnienia z młodoÊci
– Mieczysław Zieliƒski
rok 1944 i 1945 (cz. III)
ieczys∏aw Zieliƒski po
opuszczeniu zgrupowania
Armii Krajowej w lasach
niepor´ckich postanowi∏ wróciç
do rodzinnego domu. Gdy szed∏ ulicà w kierunku domu zosta∏ ostrze˝ony przez mam´, i˝ w ich obejÊciu
znajduje si´ niemiecki sztab. Poszed∏ na „kresy” do rodziny Zieliƒskich. W jego ocenie front by∏ w rejonie Radzymina, gdy˝ s∏ychaç
by∏o odg∏osy kanonady artyleryjskiej. W okolicznych wsiach trwa∏a akcja wysiedlania miejscowej
ludnoÊci. Niemcy i Ukraiƒcy zabierali gospodarzom byd∏o, konie
i wozy, najch´tniej te na gumowych, pompowanych ko∏ach. Równie˝ rodzina Zieliƒskich utraci∏a
w ten sposób cz´Êç swojego majàtku. Aby wszystko nie dosta∏o si´
w r´ce okupanta postanowiono zabiç dwa pozosta∏e prosiaki, a mi´so po nasoleniu zakopaç w beczce.
Mieczys∏aw Zieliƒski sprawnie rozebra∏ i posoli∏ mi´so, a beczk´ zakopa∏ 50 metrów od siedliska,
s∏usznie sàdzàc, ˝e gdy zakopie
mi´so w podwórku to beczka zostanie odnaleziona przez frontowych
szperaczy. Mi´so przetrwa∏o frontowà zawieruch´ i zosta∏o wykopane
po okresie wysiedlenia. Sierpieƒ 1944 roku by∏ bardzo niebezpieczny dla mieszkaƒców Niepor´tu. Przekona∏ si´ o tym Staszek Trojanowski, który zobaczywszy
jadàcych wozem pi´ciu ˝o∏nierzy
niemieckich zaczà∏ uciekaç. Niemcy krzyczeli „Partizan!” i zacz´li
do niego strzelaç – na szcz´Êcie nie
trafili. Jan Duliƒski z Aleksandrowa zosta∏ zabrany na kopanie okopów. By∏ ju˝ starszym cz∏owiekiem
i nie mia∏ si∏y wykopaç nakazanego odcinka okopu – zosta∏ zastrzelony przez nadzorujàcego roboty
Ukraiƒca. Mój rozmówca te˝ mia∏
przejÊcia z poruszajàcymi si´ po terenie Niemcami. Pierwszy raz zosta∏ zabrany przez Niemców do pilnowania du˝ego stada byd∏a, które
przemieszcza∏o si´ drogà Zegrze-Struga. Stado stan´∏o na popas
na ∏àkach pod Wólkà Radzymiƒskà,
a Niemiec konno pilnowa∏ i stada
i polskich pastuchów. Pan Mieczys∏aw wykorzysta∏ nieuwag´ Niemca, który by∏ po przeciwnej stronie
stada i poszed∏ w kierunku pobliskiej olszyny. Drogà w kierunku
Zegrza ciàgn´∏y czo∏gi. Wracajàc,
poszed∏ do rodzinnego domu, ale
tam nadal byli zakwaterowani oficerowie niemieckiego sztabu,
o czym ostrzeg∏a go mama. Nie
mogàc wróciç na „kresy”, uda∏ si´
do cioci Powa∏owej, siostry mamy,
mieszkajàcej nad Kana∏em Królewskim w Lipach. Tam jednak d∏ugo
nie przebywa∏, gdy˝ ruch wojsk niemieckich po tej stronie Kana∏u by∏
du˝y i ∏atwo mo˝na by∏o zostaç z∏apanym do kopania okopów. Wróci∏ na Ma∏o∏´k´, gdzie by∏o zdecydowanie spokojniej. W tym czasie
Niemcy rozpocz´li wysiedlanie
mieszkaƒców Wólki Radzymiƒskiej. Chcàc byç wysiedlonym razem z rodzinà, p. Mieczys∏aw ponownie poszed∏ do domu. Dochodzàc do obecnej ulicy Zwyci´stwa,
zosta∏ zabrany do pracy przez jadà-
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cego bryczkà oficera. Za bryczkà
jecha∏y jeszcze konne wozy taborowe z niemieckimi ˝o∏nierzami.
Niemcy jechali do Aleksandrowa
pod Radzyminem, do majàtku niemieckiego zarzàdcy, aby go ewakuowaç przed zbli˝ajàcym si´ frontem. Gdy bryczka doje˝d˝a∏a
do majàtku rozpocz´∏o si´ bombardowanie. Zarówno Niemcy, jak
i nasz bohater, ukryli si´ wÊród
drzew. Bombardowanie wywo∏a∏o
uÊmiech na twarzy p. Mieczys∏awa,
za co dosta∏ od Niemca kijem
po plecach. Znów powróci∏ na „kresy”, gdzie sytuacja zmienia∏a si´ ze
wzgl´du na bliskoÊç strefy przyfrontowej. Rozpocz´∏o si´ dalsze
masowe wysiedlanie ludnoÊci.
Przy wysiedlaniu „kresy” zosta∏y
pomini´te. W Rembelszczyênie
by∏a segregacja ludnoÊci. Nadajàcych si´ do pracy m∏odych ludzi
wywo˝ono samochodami na przymusowe roboty, reszt´ p´dzono
do Legionowa. Wtedy zginà∏ m∏ody ch∏opak Szuka∏a. Zosta∏ zabity
przez konwojenta Ukraiƒca podczas
zawiàzywania sznurowad∏a. Mieczys∏aw Zieliƒski znów mia∏ spotkanie z Niemcami. Tym razem ˝o∏nierz niemiecki prowadzi∏ na kopanie okopów Mateusza Ger´
i Henryka Kawk´. Niemiec zobaczywszy naszego bohatera zawo∏a∏
„Komm her!” i zabra∏ go. P. Mieczys∏aw prosi∏ Niemca, ˝eby zwolni∏ starszego, udajàcego kulawego
Mateusza Ger´ t∏umaczàc, ˝e
za niego wykona prac´.Zaszli jeszcze do gospodarstwa Saturnina
Kawki, ale ˝ona Kawki „wykupi∏a” kurzymi jajkami m´˝a od prac

przy okopach. Niemiecki ˝o∏nierz
poprowadzi∏ Henryka Kawk´
i Mieczys∏awa Zieliƒskiego w stron´ drogi Struga-Zegrze. Gdy dochodzili do ∏àk nad „trytfà”
przed nimi pad∏o kilka pocisków artyleryjskich. Nie zrobi∏o to jednak
wra˝enia na niemieckim frontowcu. Przydzieli∏ Mieczys∏awa Zieliƒskiego do obs∏ugi dzia∏ka przeciwlotniczego, a z Henrykiem Kawkà
poszed∏ dalej w stron´ Wólki Radzymiƒskiej. Pierwszym zadaniem
dla p. Mieczys∏awa by∏o wykopanie os∏ony dla pojazdu gàsienicowego ciàgnàcego armat´ przeciwlotniczà. Po wykopaniu okopu niemiecki
kierowca
wjecha∏
transporterem do okopu, aby os∏oniç silnik pojazdu. Niespodziewanie
przelecia∏y dwa rosyjskie samoloty
zwiadowcze, dlatego Niemcy postanowili
zmieniç
stanowisko
o ok. 500 metrów w stron´ Zamostek. Obs∏uga przemieszcza∏a si´
transportem gàsienicowym do którego przyczepiono dzia∏ko przeciwlotnicze. Dowodzàcy baterià oficer
jecha∏ pojazdem pó∏gàsienicowym
typu NSU Kattenkrad. Na nowym
miejscu oficer rozkaza∏ okopaç
dzia∏ko i pojazd. W czasie kopania
stanowisk ˝o∏nierze niemieccy popijali wódk´, którà pocz´stowali te˝
polskiego pomocnika. Po okopaniu
dzia∏ka i transportera Niemiec kaza∏ m∏odemu Zieliƒskiemu wykopaç jeszcze coÊ w rodzaju ziemianki i przynieÊç deski w celu wykonania zadaszenia. Obok znajdowa∏o
si´ opuszczone gospodarstwo rodziny Koperskich. Mieczys∏aw poszed∏ tam i wyrwa∏ kilka sztachet

z p∏otu. Gdy Niemiec zobaczy∏ ten
materia∏, rzuci∏ tylko „Scheise!”.
Poszli obaj do zagrody, a tam Niemiec w mieszkaniu rozbi∏ du˝à szaf´ i z jej boków Mieczys∏aw zrobi∏
zadaszenie ziemianki. Mieczys∏aw
zrozumia∏, ˝e Niemcy szykujà si´
do noclegu na tym miejscu i postanowi∏ spróbowaç ucieczki. Jego sytuacja by∏a nieweso∏a, bo Niemcy
uznali, ˝e Polak dobrze pracuje
i przyda si´ im na sta∏e. Oficer obs∏ugi dzia∏ka pokaza∏ mu mundur
mówiàc, ˝e rano dostanie taki sam
i ˝e za 5 minut b´dzie kolacja. Mieczys∏aw pomyÊla∏, ˝e gdy w∏o˝y
niemiecki mundur to ju˝ nie b´dzie
szansy na powrót do domu. Mój
rozmówca, jak wspomina∏, poszed∏
do pobliskich kop po s∏om´ do wykopanej ziemianki. Kiedy Mieczys∏aw zorientowa∏ si´, ˝e oficer go
nie obserwuje, ruszy∏ w kierunku
drogi, którà przyszed∏. Gdy oddala∏ si´ us∏ysza∏ nagle wezwanie
„Halt!” W k´pie olszyny sta∏y
czo∏gi. Wyt∏umaczy∏, ˝e pracowa∏
przy wojsku i wraca do domu, a jutro powróci do pracy. Niemcy dali wiar´ wyjaÊnieniu i puÊcili go.
Niemiecki oficer od dzia∏ka ruszy∏
w poÊcig za Mieczys∏awem, nawet
przyjecha∏ Kattenkradem do czo∏gistów. Dowiedzia∏ si´ od nich, ˝e
uciekinier przed chwilà przechodzi∏.
Ruszy∏ wi´c dalej w poÊcig.
Na szcz´Êcie pan Mieczys∏aw przeszed∏ przez mostek i poszed∏ w kierunku olszyny. Tam us∏ysza∏ warkot motoru. Przystanà∏, czekajàc
na rozwój wypadków. Oficer, nie
widzàc go, zatrzyma∏ pojazd, strzeli∏ z pistoletu i odjecha∏. Na „kresach” mój rozmówca nie by∏ d∏ugo,
gdy˝ niemiecka ˝andarmeria polowa nakaza∏a wysiedlenie pozosta∏ych mieszkaƒców. Mieczys∏aw
Zieliƒski do∏àczy∏ do rodziny stryjenki Zieliƒskiej i ruszyli w stron´
Niepor´tu. Gdy szli drogà, niespodziewanie rozpocz´∏a ostrza∏ niemiecka bateria siedmiu moêdzierzy
rakietowych typu Nebelwerfer,
strzelajàca w stron´ Radzymina
– huk, dym, Êwist, ziemia trz´s∏a si´
od wystrza∏ów. W Niepor´cie ju˝
nikogo nie by∏o, dlatego poszli
w stron´ ¸ajsk. Po drodze dogoni∏
ich W∏adys∏aw Zieliƒski, syn stryjenki. Zatrzymali si´ na postój
w zabudowaniach rodziny Bucznych. Stryjna Zieliƒska z synem posz∏a dalej, a Mieczys∏aw zosta∏
u Bucznych razem z rodzinà Kostrzewów. By∏y tu równie˝ rodziny
wysiedlone z Wólki Radzymiƒskiej. Mieczys∏aw ze Stanis∏awem
Baranowskimi i ch∏opcami: Tadeuszem Baranowskim i Henrykiem
Kostrzewà byli przy drodze, obserwujàc wojskowe pojazdy wycofujàcych si´ Niemców. Zobaczyli, ˝e
z jadàcego samochodu ci´˝arowego „coÊ” wypad∏o. Okaza∏o si´, ˝e
by∏ to Êwiniak z rozbitym
przy upadku ryjkiem, który zosta∏
szybko pop´dzony do zagrody
Bucznych i sprawnie oprawiony.
Na sàsiadujàcej ze stacjà Wieliszew
bocznicy kolejowej Niemcy demontowali szyny na wywóz do Niemiec. Ponownie pojawi∏a si´ ˝andarmeria i nakaza∏a opuszczenie

domu Bucznych. Poszli wi´c
do Skrzeszewa, gdzie nocujàc
w opuszczonym budynku z∏apali
sta∏ych „towarzyszy” w´drówek
ludów – wszy. Kierowali si´ na Nowy Dwór Mazowiecki, szli poboczami bo drogà jecha∏y niemieckie
czo∏gi, transporty wojska i sprz´tu
wojennego. Kolejny etap w´drówki to Modlin. Z tamtego rejonu jak
wspomina∏ p. Mieczys∏aw zapami´ta∏ niemieckie lotnisko polowe k.
Modlina. Widzia∏ stojàce pod lasem
niemieckie samoloty na tym lotnisku i sytuacj´, gdy nadlecia∏y
nad lotnisko rosyjskie samoloty.
Wtedy kilka niemieckich maszyn
wznios∏o si´ w powietrze, ale jedna startujàca na koƒcu zosta∏a zestrzelona na ma∏ej wysokoÊci i spad∏a na okoliczne pola. Po przejÊciu
mostu na Narwi w Modlinie szli dalej w kierunku Zakroczymia. Tam
w forcie Zakroczym Niemcy prowadzili selekcj´ m∏odych ludzi
na roboty przymusowe do III Rzeszy. Mój rozmówca te˝ znalaz∏ si´
w takiej grupie, ale nie by∏o transportu wi´c nie zosta∏ zatrzymany.
˚andarmi poprowadzili ich dalej
do Kroczewa w kierunku P∏oƒska.
W Kroczewie zniknà∏ „opiekujàcy”
si´ nimi ˝andarm W Naborówcu
trzy rodziny ok. 15 osób zatrzyma∏y si´ w gospodarstwie rodziny Bisialskich. Nocowali w zabudowaniach gospodarczych. 17 wrzeÊnia 1944 roku p. Zieliƒski widzia∏
wielki zrzut broni dokonany przez
lotnictwo amerykaƒskie dla powstaƒców warszawskich i oddzia∏ów Armii Krajowej w Kampinosie.
Codziennie do wsi przyje˝d˝a∏
na koniu cywil Niemiec Golman
z „suchà” r´kà i nakazywa∏ roboty
przy m∏óceniu zbo˝a i kopaniu
ziemniaków. Wy˝ywienie dawali
miejscowi gospodarze. W pewnym
momencie so∏tys wsi przyszed∏
z nakazem konfiskaty byd∏a. Mo˝na by∏o zostawiç po jednej krowie
w gospodarstwie. Ich gospodarz
mia∏ krow´ i ja∏ówk´, którà musia∏by oddaç. Postanowili z gospodarzem, ˝e ja∏ówka „zniknie” i jedzenia starczy∏o na pewien czas. Przychodzi∏ te˝ so∏tys, wyznaczaç
m∏odych do kopania okopów. Powiedzia∏ p. Mieczys∏awowi, ˝e
do wysiedlonych nic nie ma. Kiedy przyszed∏ nast´pnym razem spisaç nazwiska, nasz bohater zapyta∏
so∏tysa: „CzyÊ ty si´ spyta∏, czyÊmy
dzisiaj jedli?” Pytanie zada∏ ok. 50letniemu so∏tysowi 18-letni Mieczys∏aw. So∏tys, zaskoczony pytaniem,
nic nie odpowiedzia∏. Pan Mieczys∏aw pokaza∏ mu drzwi i so∏tys poszed∏ bez s∏owa. Wi´cej nie przyszed∏. Z Naborówca wysiedleni
pow´drowali do Daniszewa, gdzie
przebywali jeszcze 3 miesiàce.
Na rodzinne zgliszcza wrócili dopiero w lutym 1945 roku.
W tym miejscu bardzo serdecznie pragn´ podzi´kowaç p. Mieczys∏awowi Zieliƒskiemu za poÊwi´cony mi czas i danie mi mo˝liwoÊci wys∏uchania tak odleg∏ych ju˝
wspomnieƒ z m∏odoÊci.
 Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne

