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ZIMOWY MARATON ZUMBA
FITNESS o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji

Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´-

cie w lutym 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):

• 19 lutego – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 26 lutego – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w lutym: Urzàd Gminy Niepor´t, sala

konferencyjna, II pi´tro – 26 lutego 2013 r.

od godz. 16.00 

WYÂLIJ ODCZYT

WODOMIERZA

Szanowni Odbiorcy wody
z gminnej sieci wodociàgowej!

Gminny Zak∏ad Komunalny
w Niepor´cie informuje
i przypomina o mo˝liwoÊci podania
odczytu wodomierza g∏ównego
zainstalowanego w Paƒstwa domach:
1. Wys∏anie stanu wodomierza

za pomocà formularza ze strony
internetowej GZK w Niepor´cie:
www.gzk.nieporet.pl

2. Przekazanie informacji
pod bezpoÊredni 
numer: (22) 767 10 30.

3. Wys∏anie informacji na adres:
gzk.d.teodorczyk@nieporet.pl
– w tych przypadkach faktury
wysy∏amy pocztà.

4. W siedzibie GZK w Niepor´cie
przy ul. PodleÊnej 4B.

SPOSOBY P¸ATNOÂCI:
1. Do∏àczonym do faktury

przelewem.
Uwaga: za przelewy dokonane
w BS w Legionowie O/Niepor´t,
Plac WolnoÊci, bank nie pobiera
prowizji.

2. BezpoÊrednio gotówkà
u inkasenta.U

roczystoÊç mia∏a miejsce

ostatniego dnia stycznia

w sali Gminnego OÊrodka

Kultury w Niepor´cie. Wzi´∏o

w niej udzia∏ blisko 50 przedsi´bior-

ców, których firmy dzia∏ajà na tere-

nie gminy Niepor´t. Niezale˝nie

od reprezentowanej bran˝y i wielko-

Êci, ∏àczy ich zaanga˝owanie w ˝y-

cie spo∏eczne gminy, wspieranie lo-

kalnych inicjatyw kulturalnych,

sportowych i oÊwiatowych. Ideà

spotkaƒ „Firma Przyjazna Gminie

Niepor´t” jest stworzenie okazji

do wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy

przedsi´biorcami, a przede wszyst-

kim przekazanie im podzi´kowaƒ

za dzia∏alnoÊç, którà przyczyniajà

si´ do rozwoju gminy.

Firmy, które po raz pierwszy

uczestniczà w uroczystoÊci otrzymu-

jà wyró˝nienie tytu∏em „Firma Przy-

jazna Gminie Niepor´t”. W tym ro-

ku z ràk wójta Macieja Mazura

i Przewodniczàcego Rady Gminy

Eugeniusza Woêniakowskiego ode-

brali je przedstawiciele 10 firm. 

Honorowà statuetkà za szczególne

zas∏ugi dla rozwoju Gminy Niepor´t

wyró˝niona zosta∏a firma Bericap

Polska ze Stanis∏awowa Pierwszego,

od lat dzia∏ajàca na terenie gminy,

zajmujàca si´ projektowaniem, roz-

wojem, produkcjà oraz sprzeda˝à

najwy˝szej jakoÊci nakr´tek z two-

rzyw sztucznych. W ubieg∏ym roku

firma rozpocz´∏a budow´ nowej ha-

li magazynowo-produkcyjnej. Statu-

etk´ przedstawiajàcà gminne symbo-

le – ∏ódê ze snopem Wazów z ˝a-

glem w kszta∏cie litery N oraz

serdeczne gratulacje i podzi´kowa-

nia odebra∏ Prezes Zarzàdu Bericap

Polska Jacek Bàk. 

Pamiàtkowe statuetki otrzyma∏y

tak˝e dwie firmy. SO METAL

z Niepor´tu, producent znanych

w bran˝y teatralnej stalowych kon-

strukcji scenicznych, z okazji 30-le-

cia dzia∏alnoÊci. Wraz z gratulacja-

mi oraz podzi´kowaniami za anga-

˝owanie si´ w gminne inicjatywy

odebra∏ jà twórca jej sukcesu Walde-

mar Szczechowski. 

Dariusz Banaszek, w∏aÊciciel firm

Banaszek NieruchomoÊci oraz Hotel

Modlin Conference & SPA uhono-

rowany zosta∏ za promocj´ przedsi´-

biorczoÊci poza granicami Gminy

Niepor´t. 

Opraw´ artystycznà spotkania za-

pewni∏y wyst´py zespo∏ów Zbrucz

z Tarnopola oraz Piena Voce z Gmin-

nego OÊrodka Kultury w Niepor´cie.

Pierwszy zaprezentowa∏ bogactwo

folkloru ukraiƒskiego, a tak˝e utwo-

ry polskie i cygaƒskie. Piena Voce za-

chwyci∏ widowni´ m∏odzieƒczà ener-

già, wspania∏ym kontaktem z publicz-

noÊcià i ró˝norodnym repertuarem. 

� Beata Wilk

Fotorelacja z uroczystoÊci na str. 7

u w a g a

wyÊlij odczyt
wodomierza

UWAGA!
Termin składania w Urz´dzie Gminy

Niepor´t wypełnionych deklaracji
o wysokoÊci opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
upływa 29 marca 2013 roku.

– Informacje o gminnej gospodarce odpadami 
na stronie 2

„FIRMA Przyjazna Gminie
Niepor´t” po raz piàty
„FIRMA Przyjazna Gminie
Niepor´t” po raz piàty
Spotkanie wójta Macieja Mazura z przedsi´biorcami z terenu Gminy
Niepor´t „Firma Przyjazna Gminie Niepor´t” obchodziło w tym roku
mały jubileusz. Ju˝ po raz piàty wyró˝nienia i podzi´kowania trafiły do ràk
przedstawicieli firm. 

Jacek Bàk – Bericap Polska Waldemar Szczechowski – SO METAL Dariusz Banaszek – Banaszek NieruchomoÊci
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D
eklaracje dost´pne sà w kan-

celarii Urz´du Gminy Niepo-

r´t, u so∏tysów, mo˝na je tak-

˝e pobraç ze strony internetowej

www.nieporet.pl. Wype∏nionà dekla-

racj´ nale˝y z∏o˝yç do dnia 29 mar-

ca 2013 roku w kancelarii urz´du. 

Formularz deklaracji, który znajdu-

j´ si´ na stronie internetowej

www.nieporet.pl mo˝na wype∏niç

w wersji elektronicznej. Po wydruko-

waniu nale˝y go w∏asnor´cznie pod-

pisaç, poniewa˝ wa˝ny jest oryginal-

ny podpis. 

W deklaracji nale˝y wype∏niç

wszystkie obowiàzujàce cz´Êci

(B, C, D.1, D.2., D.3., E lub F, G i H)

w sposób dok∏adny i czytelny.

Wype∏niajàc deklaracje prosimy

równie˝ o zwrócenie szczególnej

uwagi na cz´Êç E i F.

W∏aÊciciele nieruchomoÊci, na któ-

rych mieszkaƒcy zamieszkujà
na sta∏e wype∏niajà cz´Êç E deklara-

cji, natomiast w przypadku nierucho-

moÊci, na których mieszkaƒcy za-
mieszkujà czasowo (domy letnisko-

we – pobyt d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy)

wype∏niajà cz´Êç F.

Przy wype∏nianiu deklaracji nie

mo˝na zapomnieç o stawkach jakie

obowiàzujà za odbierania odpadów

komunalnych.

Przy wyborze selektywnego (se-
gregowanego) odbioru odpadów

stawka wynosi 10 z∏ od ka˝dej oso-

by zamieszkujàcej danà nierucho-

moÊç. W tej op∏acie zabierane b´dà

równie˝ odpady nie podlegajàce se-

gregacji oraz dostarczane b´dà wor-

ki do segregacji.

JeÊli wybierzecie Paƒstwo niese-
gregowany (zmieszany) odbiór od-

padów stawka wynosi 20 z∏ od ka˝-

dej osoby zamieszkujàcej danà nieru-

chomoÊç.

UWAGA! 
Przy wype∏nianiu deklaracji nale˝y

uwzgl´dniç tylko jeden rodzaj staw-

ki – dla segregujàcych albo dla nie-

segregujàcych.

Wa˝nà informacjà potrzebnà nam

do celów sprawozdawczych jest wy-

pe∏niona cz´Êç H dlatego zwracamy

si´ z proÊbà o wype∏nianie przez Paƒ-

stwa równie˝ i tej cz´Êci. Wype∏nie-

nie cz´Êci H nie oznacza braku odbio-

ru tego rodzaju odpadów z danej nie-

ruchomoÊci.

Wype∏nionà deklaracj´ w∏aÊciciele

nieruchomoÊci jednorodzinnych sk∏a-

dajà bezpoÊrednio do Urz´du Gminy

Niepor´t (Kancelaria), natomiast w∏a-

Êciciele lokali mieszkaniowych nale-

˝àcych do wspólnot (w budynkach

wielorodzinnych bloki) mogà sk∏adaç

deklaracje (1 deklaracja na 1 miesz-

kanie) do Zarzàdcy budynku (Wspól-

nota), który w ich imieniu z∏o˝y ww.

deklaracje bezpoÊrednio do Urz´du

Gminy Niepor´t (Kancelaria).

Wy˝ej wspomniane deklaracje na-

le˝y z∏o˝yç do 29 marca 2013 r.
– jest to pierwszy termin sk∏adania

deklaracji.

Kolejne deklaracje b´dzie nale˝a∏o

sk∏adaç nie póêniej ni˝ w terminie 14

dni od dnia zamieszkania na danej

nieruchomoÊci pierwszego miesz-

kaƒca lub 14 dni od dnia nastàpienia

zmiany danych (np. liczba osób,

stawka op∏aty, narodziny, zgony,

przeprowadzka, itp.), które sà podsta-

wà do ustalenia odpowiedniej wyso-

koÊci op∏aty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi. B´dzie mo˝-

na to zrobiç poprzez z∏o˝enie nowej

deklaracji bàdê korekty deklaracji.

Niez∏o˝enie deklaracji lub uzasadnio-
ne wàtpliwoÊci co do danych w niej
zawartych b´dzie skutkowa∏o wyda-
niem decyzji administracyjnej okre-
Êlajàcej wysokoÊç op∏aty którà dany
w∏aÊciciel b´dzie mia∏ obowiàzek
uiszczaç do bud˝etu gminy.

WA˚NE:
Dotychczasowa umowa z firmà na od-

biór odpadów musi zostaç rozwiàza-

na z zachowaniem obowiàzujàcego

okresu wypowiedzenia do 30 czerw-

ca 2013 r., aby uniknàç sytuacji po-

dwójnej op∏aty na rzecz gminy i firmy.

O sposobie uiszczania op∏at zarów-

no w przypadku w∏aÊcicieli nierucho-

moÊci jednorodzinnych jak i wieloro-

dzinnych oraz harmonogramie odbio-

ru odpadów komunalnych b´dà

Paƒstwo informowani na bie˝àco.

Dodatkowe informacje na ten temat

mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy

Niepor´t, Dzia∏ Gospodarki Odpada-

mi Komunalnymi pok. nr. 26 (II pi´-

tro) i pod nr. tel. (22) 767 04 47, jak

równie˝ podawane b´dà na stronie in-

ternetowej www.nieporet.pl i w „Wie-

Êciach Niepor´ckich”.

� Milena Lisowska

Jak ju˝ pisaliÊmy w poprzednim wydaniu „WieÊci Niepor´ckich” od 1 lipca 2013
roku zacznie obowiàzywaç nowy system gospodarki odpadami. W zwiàzku
z tym zaczynamy I etap wdra˝ania nowych zasad, który b´dzie dotyczył
składanej deklaracji o wysokoÊci opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zwanej w dalszej cz´Êci artykułu „deklaracjà”.

NOWE zasady „Êmieciowe”
– I etap
NOWE zasady „Êmieciowe”
– I etap

OGŁOSZENIE
A T R A K C Y J N E  D Z I A Ł K I  N A  S P R Z E D A ˚  
W  G M I N I E  N I E P O R ¢ T

Zosta∏ og∏oszony III przetarg
na sprzeda˝ atrakcyjnej dzia∏ki
pod zabudow´ mieszkaniowà
w samym centrum Izabelina
obok nowej szko∏y przy asfalto-
wej drodze gminnej – ul. Gra-
nicznej. Sàsiedztwo stanowi za-
budowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i sklep spo˝ywczy.
Dzia∏ka nr ewid. 185/7, o po-
wierzchni 0,15 ha, dla której
Sàd Rejonowy w Legionowie
prowadzi ksi´g´ wieczystà – Nr
WA1L/00053691/9.

Cena wywo∏awcza – 166 050 z∏
brutto, w tym 23% VAT 
Wadium w wysokoÊci – 16 000 z∏
nale˝y wnieÊç na rachunek banko-

wy Gminy Niepor´t: Nr 25 8013

1029 2003 0003 7415 0002, w ta-

ki sposób, aby najpóêniej

w dniu 21 marca wadium znajdo-

wa∏o si´ na rachunku bankowym

Gminy.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu

25 marca 2013 r. o godzinie
10.00.

Mo˝esz dobrze zainwestowaç

swoje pieniàdze i kupiç atrakcyj-

nà dzia∏k´ z przeznaczeniem

pod us∏ugi turystyki i wypoczyn-

ku, po∏o˝onà w sàsiedztwie kom-

pleksu rekreacyjno – wypoczyn-

kowego „Dzika Pla˝a” nad Zale-

wem Zegrzyƒskim.

Dzia∏ka nr ewid. 23/9, o po-
wierzchni 2140 mkw. (wraz
z udzia∏em w drodze wewn´trz-
nej) 

Przetarg odb´dzie si´ 22 kwietnia

2013 roku o godzinie 10.00.

Cena wywo∏awcza – 466 483 z∏

brutto, w tym 23% VAT

Wadium w wysokoÊci – 46 000 z∏

nale˝y wnieÊç na rachunek banko-

wy Gminy Niepor´t: Nr 25 8013

1029 2003 0003 7415 0002, w ta-

ki sposób, aby najpóêniej

w dniu 18 kwietnia wadium znaj-

dowa∏o si´ na rachunku banko-

wym Gminy.

Na sprzeda˝ wystawiona jest rów-

nie˝ atrakcyjna nieruchomoÊç z uro-

czym kompleksem leÊnym prze-

znaczona pod us∏ugi turystyki i wy-

poczynku, w odleg∏oÊci ok. 200 m

od Zalewu Zegrzyƒskiego. 

Dzia∏ka nr ewid. 19/1, o po-
wierzchni 0,1587 ha oraz dzia∏-
ka 19/2, o powierzchni 0,2252 ha
(wraz z udzia∏em w drodze we-
wn´trznej)

Przetarg odb´dzie si´ 25 mar-

ca 2013 roku o godzinie 11.00.

¸àczna cena wywo∏awcza nieru-
chomoÊci: 260 872 z∏ brutto.

Wadium w wysokoÊci – 26 000 z∏
nale˝y wnieÊç na rachunek banko-

wy Gminy Niepor´t:

Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415

0002, w taki sposób, aby najpóê-

niej w dniu 21 marca 2013 r. wa-

dium znajdowa∏o si´ na rachunku

bankowym Gminy.

Wszystkie przetargi odb´dà si´ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, II pi´tro

5 lutego miało miejsce comiesi´czne
spotkanie sołtysów. Najwa˝niejszà
omawianà sprawà była tzw. ustawa
„Êmieciowa”.

SPOTKANIE
sołtysów
Podczas spotkaƒ w Urz´dzie Gminy

so∏tysi otrzymujà najnowsze informa-

cje dotyczàce so∏ectw i mieszkaƒców,

mogà równie˝ zg∏osiç problemy po-

jawiajàce si´ na terenie wsi, np.

uszkodzone drogi, chodniki, niedzia-

∏ajàce oÊwietlenie uliczne itp. 

Kierownik Dzia∏u Zarzàdu Dróg za-

pozna∏ gospodarzy so∏ectw z planem

naprawy gminnych dróg utwardzo-

nych i nieutwardzonych. Na poczàt-

ku marca rozstrzygni´te zostanà za-

mówienia publiczne na roboty drogo-

we, które realizowane b´dà

systematycznie do koƒca 2013 roku.

Wszystkie drogi w so∏ectwach sà

uj´te w planie i b´dà naprawiane

zgodnie z harmonogramem zamó-

wieƒ.

Kierownik Dzia∏u Ochrony Ârodo-

wiska przyjà∏ uwagi dotyczàce

oczyszczania przepustów i rowów

melioracyjnych. Po ubieg∏orocznych

pracach, zrealizowanych przez Woje-

wódzki Zarzàd Melioracji Urzàdzeƒ

Wodnych w Warszawie, Inspektorat

w Nowym Dworze Mazowieckim

oraz Regionalny Zarzàd Gospodarki

Wodnej w Warszawie, Zarzàd Zlew-

ni Narwi w D´bem, g∏ównie na rze-

kach Czarnej i Beniaminówce oraz

w systemie g∏ównych rowów odpro-

wadzajàcych wody z terenów wokó∏

Zalewu Zegrzyƒskiego sytuacja ule-

g∏a poprawie. Nadal budzi zaniepoko-

jenie stan rowów szczegó∏owych,

które od lat nie sà w∏aÊciwie konser-

wowane przez w∏aÊcicieli.

Najwi´cej pytaƒ pojawi∏o si´

w zwiàzku z nowymi uregulowania-

mi w gospodarce odpadami. Wyja-

Ênieƒ udziela∏a Sekretarz Gminy

oraz Kierownik Dzia∏u Gospodarki

Odpadami. Pytania dotyczy∏y m.in.

nowych zasad odbierania odpadów,

wielkoÊci pojemników oraz wype∏-

niania deklaracji. So∏tysi otrzymali

druki deklaracji, które mo˝na

od nich odebraç i po wype∏nieniu,

dostarczyç do Urz´du Gminy. Omó-

wiono dok∏adnie sposób ich wype∏-

niania, so∏tys mo˝e wi´c pomóc

mieszkaƒcowi w prawid∏owym wy-

wiàzaniu si´ z tego obowiàzku. Pod-

kreÊlano, ̋ e rzetelne wype∏nienie de-

klaracji przez w∏aÊcicieli nierucho-

moÊci jest bardzo wa˝nym

elementem ca∏ego systemu gminnej

gospodarki odpadami. 

� BW
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Urodzi∏ si´ w Bi∏goraju,
a w Stanis∏awowie Pierw-
szym mieszka∏ od 20 lat.
By∏ cz∏owiekiem, którego
przepe∏nia∏a pozytywna
energia i ch´ç dzia∏ania
na rzecz lokalnego Êrodowi-

ska. Pasja spo∏ecznikowska zaowocowa∏a dzia∏aniem
w Radzie Gminy Niepor´t, nieprzerwanie w ciàgu
trzech kadencji, w latach 1998-2010. W tym czasie pe∏-
ni∏ funkcj´: cz∏onka Komisji OÊwiaty, Kultury, Spor-
tu i Turystyki w latach 1998-2002, cz∏onka Komisji
Gospodarczej w latach 1998-2010, cz∏onka Komisji
Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publiczne-
go w latach 2002-2010 oraz jej Przewodniczàcego w la-
tach 2006-2010.

Od 2011 roku by∏ ∏awnikiem w Sàdzie Rejonowym
w Legionowie.

Jurek nie szcz´dzàc w∏asnego czasu i energii z pa-
sjà realizowa∏ pomys∏y, których efekty podziwiaç b´-
dziemy jeszcze przez lata.

Dzia∏ajàc w Komisji Ârodowiska, Zdrowia i Porzàd-
ku Publicznego zainicjowa∏ organizacj´ corocznego
konkursu na najpi´kniejszy ogród. Jego marzeniem
i celem by∏o zach´cenie mieszkaƒców do dbania o es-
tetyk´ otoczenia, by Gmina Niepor´t sta∏a si´ pi´k-
nym miejscem, zielonym ogrodem. Ale najwa˝niejszà
inicjatywà Jurka by∏o stworzenie tradycji gminnych
do˝ynek, czyli „Âwi´ta Ziemniaka”. Od lat, w pierw-
szà niedziel´ paêdziernika mieszkaƒcy Gminy spoty-
kajà si´ w Stanis∏awowie Pierwszym, by wspólnie po-
dzi´kowaç za plony i bawiç si´ w rodzinnym gronie.
Jego zapa∏ i przekonanie, ˝e Âwi´to potrzebne jest
mieszkaƒcom spowodowa∏y, ̋ e skromne poczàtki do-
prowadzi∏y do organizacji uroczystoÊci, która swoim

rozmachem konkuruje obecnie ze Âwi´tem Gminy.
Na zawsze w naszej pami´ci pozostanie program „Go-
tuj z Maciejem”, podczas którego Jurek w kuchar-
skiej czapce dowcipnie komentowa∏ kulinarne poczy-
nania w∏asne oraz zaproszonych goÊci.

Ka˝da inicjatywa wartoÊciowa dla mieszkaƒców
i wp∏ywajàca na rozwój Gminy mog∏a liczyç na jego
poparcie. Mocno zabiega∏ i wspiera∏ mi´dzy innymi
budow´ gimnazjum i p∏ywalni w Stanis∏awowie
Pierwszym, organizacj´ pikniku rodzinnego „Matczy-
na Niedziela”.

Mia∏ w sobie radoÊç ˝ycia, którà zara˝a∏ innych.
Ka˝dy, kto zobaczy∏ jego serdeczny uÊmiech spod im-
ponujàcych wàsów, musia∏ go odwzajemniç. By∏ cz∏o-
wiekiem ciep∏ym i przyjacielskim, zawsze skorym
do ˝artów, ale te˝ do niesienia pomocy gdy ktoÊ jej
potrzebowa∏. 

Rodzina zapami´ta go jako M´˝a, Ojca i Dziadka.
My zapami´tamy go jako serdecznego koleg´, cz∏owie-
ka uczciwego i uczynnego, zaanga˝owanego w spra-
wy lokalnego Êrodowiska, który nie szcz´dzi∏ czasu ani
si∏ w dzia∏aniach na rzecz mieszkaƒców. � BBWW

PODZI¢KOWANIE
Panu Wójtowi Gminy Niepor´t Maciejowi Mazurowi, Przewodniczàcemu

Rady Gminy Panu Eugeniuszowi Woêniakowskiemu, Radnym bie˝àcej
i poprzednich kadencji, sołtysom, pracownikom Urz´du Gminy, lekarzom

i ksi´˝om, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek, szkół
i placówek oÊwiatowych, policjantom, członkom organizacji społecznych,

sàsiadom, mieszkaƒcom Stanisławowa Pierwszego i wszystkim, którzy
słu˝yli pomocà i przyczynili si´ do sprawnego przebiegu ceremonii

pogrzebowej oraz wzi´li udział w ostatniej drodze doczesnych szczàtków
Êp. JERZEGO MACIEJEWSKIEGO

Z serca dzi´kuj´ Krystyna Maciejewska z dzieçmi

24 stycznia opuÊcił nas Jerzy Maciejewski, radny trzech kadencji w latach 1998-2010. 
Wspomnienie o... 

Êp. JERZYM MACIEJEWSKIM

Pierwsza w 2013 roku sesja Rady
Gminy Nieproet odby∏a si´
w czwartek 31 stycznia. Obrady
prowadzi∏ Przewodniczàcy Rady
E. Woêniakowski. Podczas obrad
radni podj´li m.in. nast´pujàce
uchwa∏y (pe∏na treÊç uchwa∏
w bip.nieporet.pl – zak∏adka
„Uchwa∏y Rady”):

– uchwa∏à Nr XXXVII/1/2013 za-

twierdzono roczne plany pracy komi-

sji sta∏ych Rady Gminy Niepor´t;

– uchwa∏à nr XXXVII/2/2013 ustalo-

no plan pracy Rady Gminy na 2013

rok;

– uchwa∏à Nr XXXVII/8/2013 doko-

nano zmian w Statucie Gminnego

OÊrodka Kultury powo∏ujàc nowà fi-

li´ GOK w Wólce Radzymiƒskiej;

– uchwa∏à nr XXXVII/11/2013 nada-

no nazw´ „Mi´towa” drodze we-

wn´trznej, po∏o˝onej we wsi Stani-

s∏awów Drugi gmina Niepor´t stano-

wiàcej dzia∏k´ ewid. o nr 132/1.

Ustalono, ˝e szerokoÊç drogi wyno-

si 8m, droga wewn´trzna zapewnia

dost´p do drogi publicznej ok. 10

dzia∏kom po∏o˝onym przy tej drodze,

nadanie nazwy drodze wewn´trznej

umo˝liwi prawid∏owe oznaczenie

nieruchomoÊci numerami porzàd-

kowymi oraz pozwoli na uporzàdko-

wanie numeracji porzàdkowej od uli-

cy ¸àkowej;

Dokonano zmian w sk∏adzie Rady

Spo∏ecznej SP ZOZ w Niepor´cie.

W zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà do-

tychczasowego Przewodniczàcego Ra-

dy Spo∏ecznej Pana Paw∏a Skowroƒ-

skiego, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ jako oso-

ba wyznaczona przez Wójta Gminy,

zosta∏ on odwo∏any ze sk∏adu Rady

Spo∏ecznej (uchwa∏a Nr

XXXVII/6/2013), na jego miejsce po-

wo∏ano Wójta Gminy (uchwa∏a Nr

XXXVII/7/2013).

W dalszej cz´Êci obrad dokonano

zmiany uchwa∏y w sprawie zasad i try-

bu korzystania z gminnej p∏ywalni

sportowej w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Dyrektor OÊrodka Sportu i Re-

kreacji Gminy Niepor´t Pan Andrzej

Kula wyjaÊni∏, ˝e zmiany podyktowa-

ne sà wnioskami klientów „Aquapark

Fala” wyra˝onymi w formie opinii ze-

branych w ramach badaƒ ankieto-

wych.

Radni uchwa∏à Nr XXXVII/13/2013

dokonali nast´pujàcych zmian w Re-
gulaminie korzystania z gminnej
p∏ywalni sportowej w Stanis∏awowie
Pierwszym, które obowiàzywaç b´dà
od 1 marca 2013 roku:

• wyd∏u˝ono godziny funkcjonowania

OÊrodka: w dni powszednie 6.00

– 22.00; w soboty, niedziele i Êwi´ta

OÊrodek pozostaje czynny

od godz. 8.00;

• wprowadzono zobowiàzanie dla osób

prowadzàcych nauk´ i doskonalenie

p∏ywania do przedstawienie Dyrekto-

rowi posiadanych kwalifikacji in-

struktorskich oraz ustalenia terminów

i warunków prowadzenia zaj´ç;

• wprowadzono regulacj´ zasad poste-

powania z rzeczami zaginionymi

i pozostawionymi na terenie OÊrod-

ka. Znalezione przez personel p∏y-

walni rzeczy pozostawione lub zgu-

bione przez klientów udost´pnia si´

do odbioru w recepcji obiektu. Okres

przechowywania rzeczy pozostawio-

nych lub zagubionych wynosi 14 dni

od daty znalezienia.;

• wprowadzono obowiàzek spinania

d∏ugich w∏osów;

• odstàpiono od zakazu kàpieli w luê-

nych szortach;

• dopuszczono przebywanie dzieci

w r´kawkach na skrajnych torach

pod opiekà osoby doros∏ej lub in-

struktora;

• wprowadzono zasad´, zgodnie z któ-

rà w przypadku spadku temperatury

zewn´trznej poni˝ej – 5
o
C, zje˝d˝al-

nia b´dzie nieczynna.

Nast´pnie radni uchwa∏à Nr

XXXVII/14/2013 dokonali zmian cen
za korzystanie z gminnej p∏ywalni
sportowej w Stanis∏awowie Pierw-
szym, które obowiàzywaç b´dà od
1 marca 2013 roku:

1. wyd∏u˝ono stref´ najtaƒszych bile-

tów w dni powszednie do godzi-

ny 17.00 (dotychczas do 15.00)

2. wprowadzono nowy rodzaj biletu

jednorazowego – OPEN – uwzgl´d-

niajàcy oczekiwania klientów „Aqu-

aparku Fala”; cena biletu OPEN

– to 2,5 krotnoÊç biletu godzinnego;

3. wprowadzono zmiany wartoÊci kar-

netu 6 – miesi´cznego z 300 z∏

na 310 z∏ oraz karnetu 12 – miesi´cz-

nego z 600 z∏ na 640 z∏. – kierujàc

si´ zasadà zachowania gradacji cen;

im wi´ksza kwota tym wi´kszy ra-

bat; rabat cen od 10% do 30%;

4. wprowadzono zmian´ funkcjono-

wania biletów rodzinnych poprzez

wprowadzenie biletów 1+1;

5. wprowadzono nowy bilet „wakacyj-

ny” w okresie przerw od nauki (wa-

kacje/ferie zimowe) za cen´ 6 z∏/h

– celem zach´cenia m∏odzie˝y szkol-

nej do aktywnego sp´dzania czasu;

6. wprowadzono nowe bilety grupowe

(ulgowe i normalne) – celem zach´-

cenia do korzystania z p∏ywalni

przez grupy zorganizowane;

7. obni˝ono cen´ wynajmu Êrodko-

wych torów basenowych – ze 150

z∏/h na 120 z∏/h; tory skrajne pozo-

stajà bez zmian;

8. obni˝ono cen´ wynaj´cia basenu

z 2000 z∏/h na 1200 z∏/h.

Ponadto Przewodniczàcy Rady

przedstawi∏ Sprawozdanie z pracy Ra-

dy w 2012 roku a Przewodniczàcy po-

szczególnych komisji z∏o˝yli sprawoz-

dania z prac komisji.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów

porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady

Gminy zamknà∏ XXXVII sesj´ Rady

Gminy Niepor´t. � J.Joƒska

SESJA Rady Gminy Niepor´t
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W  G M I N I E

ZWROT podatku
akcyzowego
zawartego
w cenie oleju
nap´dowego
wykorzystywa-
nego
do produkcji
rolnej na
2013 rok
W terminie od 1 lutego 2013 r.
do 28 lutego 2013 r. mo˝na sk∏adaç

w Urz´dzie Gminy Niepor´t wnio-

sek o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju nap´dowe-

go wykorzystywanego do produkcji

rolnej wraz z fakturami VAT (lub

ich kopiami) stanowiàcymi dowód

zakupu oleju nap´dowego w okresie

od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycz-

nia 2013 r.

Wszelkie niezb´dne informacje

oraz wniosek mo˝na otrzymaç

w Dziale Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepo-

r´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel.

(22) 767 04 10), lub pobraç ze stro-

ny internetowej www.nieporet.pl

� K. Kula

GMINNE INWESTYCJE

Ogłoszono przetarg
na budow´ sali sportowej
w Niepor´cie. B´dzie ona
połàczona z przebudowà
budynku szkoły, przy której
stanie.

B
udow´ poprzedzi rozbiórka

istniejàcej sali (wraz z ∏àczni-

kiem), która od dawna nie

spe∏nia wymaganych standardów.

Nowy budynek b´dzie cz´Êciowo

dwukondygnacyjny, niepodpiwni-

czony, w kszta∏cie prostokàta.

Na parterze znajdowaç si´ b´dà: are-

na sali sportowej z widownia na 150

osób, ze sk∏adanymi trybunami, szat-

nie dla ch∏opców i dziewczàt, zaple-

cze socjalne, pokój trenerów, maga-

zyn sprz´tu oraz szkolna szatnia.

Na pi´trze b´dà dwie dodatkowe

szatnie z sanitariatami, pomieszcze-

nie techniczne, salka korekcyj-

na oraz Êwietlica szkolna.

Powierzchnia u˝ytkowa nowej sa-

li wraz z zapleczem wynosi 1485

m2, kubatura 9456 m3. Wymiary are-

ny sportowej – 23 m x 32 m.

Na terenie przy sali powstanà dwa

boiska do gry w tenisa ziemnego

o nawierzchni z màczki ceglanej.

Przy pó∏nocnej Êcianie sali b´dà dwa

boiska do gry w sqasha.

Wa˝nà cz´Êcià zamówienia jest

przebudowa budynku samej szko∏y.

Zaplanowano: rozbudow´ klatki

schodowej prowadzàcej do nowej

sali, zabudow´ schodów zewn´trz-

nych do oddzia∏u przedszkolnego

i kuchni, ocieplenie budynku i wy-

konanie elewacji. Wymienione zo-

stanà wszystkie instalacje, posadzki,

stolarka okienna i drzwiowa, ok∏a-

dziny Êcian. Przewidziano przebu-

dow´ sanitariatów, kuchni, oddzia-

∏u przedszkolnego, piwnicy i ko-

t∏owni.

W ramach prac rozebrane te˝ zo-

stanà: budynek gospodarczy po nie-

istniejàcej hydroforni, ogrodzenie

placu zabaw oraz boisko asfaltowe.

Zagospodarowanie terenu obej-

muje budow´ 22 miejsc parkingo-

wych i ciàgów pieszo-jezdnych z na-

wierzchnià z kostki.

Otwarcie ofert przetargowych pla-

nowane jest 21 lutego. Budowa sali

ma potrwaç do koƒca 2014 roku,

a przebudowa szko∏y do koƒca sierp-

nia 2015 roku.

W bud˝ecie na 2013 roku na pro-

jekt oraz budow´ sali sportowej

przeznaczono 2 mln z∏otych.

Gmina stara si´ te˝ o przyznanie

Êrodków zewn´trznych ma sfinansowa-

nie inwestycji. W lutym z∏o˝ony zosta∏

wniosek o dofinansowanie z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej. Na odpo-

wiedê trzeba czekaç do po∏owy roku.

BUDOWA
sali sportowej
w Niepor´cie

Szanowni Czytelnicy!
W 2013 roku obchodzimy 
50-LECIE ZALEWU
ZEGRZY¡SKIEGO. Czerwcowe
Âwi´to Gminy Niepor´t
obchodzone b´dzie pod tym
właÊnie hasłem. Jednà z imprez
towarzyszàcych b´dzie wystawa
poÊwi´cona pamiàtkom
przedstawiajàcym powstawanie
zbiornika oraz ˝ycie
nad Zalewem w nast´pnych
latach. Jak zmieniało si´
otoczenie, jak bawili si´
wypoczywajàcy ludzie, jak
powstawały kolejne oÊrodki
wypoczynkowe. 
Zwracamy si´ do Paƒstwa
z proÊbà o poszukanie
w domowych archiwach, zdj´ç,
pocztówek, slajdów, które
mogłyby zostaç wykorzystane
do celów wystawy, na zasadach
wypo˝yczenia lub
zeskanowania. 
B´dziemy wdzi´czni
za udostepnienie nam
eksponatów, które
po zakoƒczeniu wystawy
zostanà zwrócone.
Prosimy o kontakt z Działem
Informacji Publicznej i Promocji
Gminy, tel. 22 767 04 46 (49).

EUGENIUSZEM WOèNIAKOWSKIM, 
Przewodniczàcym Rady Gminy

Rozmowa z...

–– PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy,,  jjaakk  oocceenniiaa

PPaann  uucchhwwaalloonnyy  ww ggrruuddnniiuu  bbuudd˝̋eett

GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  nnaa 22001133  rrookk??

– Witam Czytelników „WieÊci Nie-

por´ckich” i ˝ycz´ pomyÊlnoÊci

w 2013 roku. Bud˝et gminy na nowy

rok uchwalony zosta∏ jednog∏oÊnie.

Od d∏ugiego ju˝ czasu nie by∏o takiej

jednomyÊlnoÊci wÊród radnych. Cie-

sz´ si´ bardzo, ̋ e potrafiliÊmy wspól-

nie – radni, wójt, pracownicy Urz´-

du ustaliç bud˝et w taki sposób, ˝e

zapewnia w miar´ posiadanych

Êrodków optymalny rozwój gminy

i pozwala realizowaç na∏o˝one

na gmin´ zadania. 

–– JJaakkiiee  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee  zzaaddaanniiaa  ssàà

ww ttyymm  rrookkuu  ddoo rreeaalliizzaaccjjii??

– Najwa˝niejsze zadanie przed nami

w tym roku to przekszta∏cenie oÊrod-

ka zdrowia. Jest to bardzo wa˝ny te-

mat dla mieszkaƒców i zale˝y nam

na jego sprawnej realizacji. 

Druga bardzo wa˝na sprawa to bu-

dowa nowej sali sportowej w Niepo-

r´cie. Istniejàca sala gimnastyczna,

przed laty pierwsza w gminie, jest

przestarza∏a i nie spe∏nia standar-

dów dla tego typu obiektów. Musimy

do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby ta sy-

tuacja uleg∏a zmianie. 

Istotnà te˝ sprawà jest budowa no-

wej k∏adki na Kanale ˚eraƒskim,

która b´dzie przystosowana do po-

trzeb osób niepe∏nosprawnych,

a tak˝e u∏atwi przejÊcie osobom

z rowerami i wózkami. Takie rozwià-

zanie jest w tym miejscu niezb´dne. 

Nie mog´ nie wspomnieç o inwesty-

cjach kanalizacyjnych. JeÊli chodzi

o budow´ opaski wokó∏ Zalewu Ze-

grzyƒskiego to przyznam, ˝e jestem

zdziwiony, ˝e jej budowa tak d∏ugo

trwa, a w∏adze Warszawy nie sà nià

zainteresowane. Do realizacji tak

powa˝nego przedsi´wzi´cia potrze-

bujemy wsparcia finansowego.

Zbiornik stanowi zaplecze wody pit-

nej dla miasta i jego czystoÊç powin-

na byç priorytetowà sprawà dla

w∏adz warszawy. Tak jednak nie jest.

–– DDuu˝̋oo  mmiieejjssccaa  ppooÊÊwwii´́ccaammyy  oossttaattnniioo

uussttaawwiiee  „„ÊÊmmiieecciioowweejj””..

– Jest to nowe zadanie, które musi-

my realizowaç. Spotykam si´ cz´sto

z b∏´dnà opinia mieszkaƒców, ˝e to

gmina sama podj´∏a decyzj´ o zmia-

nie dotychczasowych ustaleƒ.

Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e zmiany

wprowadzi∏a ustawa rzàdowa, którà

gmina musi realizowaç. Rada ju˝

podj´∏a stosowne uchwa∏y w tym za-

kresie. Bardzo liczymy na wspó∏pra-

c´ z mieszkaƒcami. Obecnie najwa˝-

niejsze jest rzetelne wype∏nienie de-

klaracji, które m.in. do∏àczone

zosta∏y do tego numeru „WieÊci

Niepor´ckich” i dostarczenie ich

do Urz´du Gminy. Prosz´ pami´taç,

˝e jest to nasz obowiàzek. Od powo-

dzenia ca∏ej akcji, od iloÊci zebra-

nych w pojemnikach odpadów, zale-

˝y czystoÊç gminy, w której ˝yjemy. 

–– NNiiee  ppoowwiioodd∏∏aa  ssii´́  pprróóbbaa  oopprrootteessttoo--

wwaanniiaa  „„jjaannoossiikkoowweeggoo””

– Martwi mnie bardzo ta sprawa. Li-

czy∏em na to, ˝e samorzàdy nie b´-

dà musia∏y odprowadzaç „janosiko-

wego”. Trybuna∏ jednak wyda∏ inne

orzeczenie, nie po naszej myÊli

i w tym roku równie˝ b´dziemy mu-

sieli przekazaç na ten cel ok. 1 mln

z∏otych. To bardzo du˝a kwota, któ-

rà moglibyÊmy wykorzystaç np.

na inwestycje drogowe.

Nie mog´ nie wspomnieç o miejsco-

woÊci, w której jestem radnym,

o Wólce Radzymiƒskiej. 

Ciesz´ si´, ˝e uda∏o si´ wyremonto-

waç budynek OSP. W stra˝y wiele si´

zmieni∏o, jest nowy zarzàd i m∏odzi

ludzie, na których stawia∏em i którzy

mnie nie zawiedli. Wkrótce zacznie

te˝ funkcjonowaç oÊrodek kultury,

na który mieszkaƒcy od dawna liczà.

Równie˝ w szkole przeprowadzone

zosta∏y prace remontowe, powsta∏

nowy plac zabaw. Zadowolenie bu-

dzi te˝ fakt, ˝e wÊród 7 planów miej-

scowych, które sà w∏aÊnie w trakcie

opracowywania, jest plan dla Wólki

Radzymiƒskiej. Ka˝da kolejna inwe-

stycja b´dzie mia∏a wp∏yw na rozwój

miejscowoÊci, jej estetyk´ i komfort

˝ycia mieszkaƒców. 

Chcia∏bym jeszcze powiedzieç, ̋ e za-

smuci∏a nas bardzo wiadomoÊç

o Êmierci naszego kolegi Jurka Ma-

ciejewskiego. By∏ radnym wiele lat,

dzia∏a∏ z pasjà i oddaniem. B´dzie-

my pami´taç jego inicjatywy,

a zw∏aszcza gminne do˝ynki „Âwi´-

to Ziemniaka”, których by∏ twórcà.

Rodzinie Jurka Maciejewskiego sk∏a-

dam serdeczne wyrazy wspó∏czucia.

–– DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́..

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

Og∏oszono przetarg na wyko-

nanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej budowy oÊwie-

tlenia w cz´Êciach dotyczàcych:

• ul. Kwiatowej w Micha∏owie-

-Grabinie (150 m)

• ul. GoÊcinnej w Stanis∏awowie

Drugim (240 m)

• ul. Letniej w Stanis∏awowie Dru-

gim (480 m)

• ul. LeÊnej w Józefowie – (900 m)

• ul. Rumiankowej w Niepor´cie

(600 m)

• ul. Sienkiewicza w Józefowie

(500 m)

Otwarcie ofert nastàpi∏o 5 lutego,

trwa ich weryfikacja. Termin wy-

konania zamówieƒ up∏ywa

6 czerwca 2013 r.

Zlecono wykonanie doku-

mentacji projektowo-koszto-

rysowej przebudowy ulicy Sonaty

w Stanis∏awowie Pierwszym. 

Dokumentacja projektowa

uwzgl´dniaç b´dzie:

– po∏o˝enie nawierzchni z kostki

– wykonanie wjazdów do posesji

– odwodnienie powierzchniowe

ulicy.

Termin wykonania dokumentacji

up∏ywa w koƒcu maja 2013 r. 

� BWilk
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Od wrzeÊnia uczniowie Szkoły Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie uczestniczà w lekcjach

pływania, które odbywajà si´ w Aquaparku Fala
w Stanisławowie Pierwszym.

„POTRAFI¢
bezpiecznie

pływaç”
– program edukacyjno-

profilaktyczny

Z
aj´cia odbywajà si´ w ramach

realizacji programu edukacyjno

– profilaktycznego „Potrafi´

bezpiecznie p∏ywaç”, którego autor-

kà jest nauczycielka edukacji wcze-

snoszkolnej, Ma∏gorzata Baƒska. 

Celem tego programu sà m. in.:
1. dzia∏ania edukacyjno-profilak-

tyczne w zakresie zapewnienia

dzieciom warunków do prawid∏o-

wego rozwoju fizycznego: kory-

gowanie i zapobieganie wadom

postawy (skrzywieniom kr´gos∏u-

pa), hartowanie organizmu, ogól-

ne usprawnienie, wspomaganie

odpornoÊci organizmu, zapobiega-

nie na∏ogom poprzez wdra˝anie

do aktywnoÊci ruchowej oraz pro-

pagowanie zdrowego stylu ˝ycia; 

2. nauka p∏ywania: opanowanie p∏y-

wania ró˝nymi stylami, elimino-

wanie l´ku przed wodà, kszta∏to-

wanie postaw prozdrowotnych po-

przez nabywanie umiej´tnoÊci

bezpiecznego i czynnego obcowa-

nia z wodà; 

3. kreowanie pozytywnych norm

spo∏ecznych: rozwijanie zdolnoÊci

i zainteresowaƒ, wdra˝anie

do w∏aÊciwego sp´dzania czasu

wolnego majàce na celu profilak-

tyk´ uzale˝nieƒ, wdra˝anie

do dyscypliny, kole˝eƒstwa, soli-

darnoÊci. 

Zaj´cia na p∏ywalni sà obowiàzko-

we dla uczniów klas II-VI i odbywa-

jà si´ w ramach godzin wychowania

fizycznego. Sà w ca∏oÊci finansowa-

ne przez Urzàd Gminy Niepor´t. Ro-

dzice dzieci pokrywajà jedynie kosz-

ty dojazdu. 

W I semestrze uczniowie zdoby-

wali i doskonalili swoje umiej´tnoÊci

p∏ywackie pod okiem doÊwiadczo-

nych instruktorów p∏ywania: Karola

Chmiela, Bartosza Krawczaka, Mar-

cina Czerwiƒskiego, Anny Wener-

skiej i Beaty Brejnakowskiej.

Programem „Potrafi´ bezpiecznie

p∏ywaç” nie sà obj´te dzieci najm∏od-

sze, uczàce si´ w klasach zerowych

i pierwszych, ale i one mog´ uczest-

niczyç w lekcjach p∏ywania w ra-

mach zaj´ç dodatkowych organizo-

wanych przez panià Agnieszk´ Le-

wandowskà. Koszt tych zaj´ç w ca-

∏oÊci pokrywajà rodzice.

Zaj´cia na p∏ywalni, oprócz walo-

rów prozdrowotnych i profilaktycz-

nych, przede wszystkim sprawiajà

dzieciakom ogromnà frajd´ b´dàc

odskocznià od szkolnej rzeczywisto-

Êci. Po feriach sà kontynuowane

w dotychczasowej formie.

� Iwona Kopka

Pierwszy tydzieƒ zimowych ferii uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie sp´dzili na zimowisku w Zakopanem. Podzielili si´ z nami wra˝eniami z wypoczynku

W ostatnim tygodniu I semestru w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie odbyła si´ 11. edycja konkursu ortograficznego
– Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły, który od lat cieszy si´
niesłabnàcà popularnoÊcià wÊród dzieci. 

NA ZIMOWISKU w Zakopanem

11. DYKTANDO o Pióro
Dyrektora Szkoły rozstrzygni´te!

Pierwszy tydzieƒ ferii zimowych

sp´dziliÊmy w pi´knie po∏o˝onym

oÊrodku „Panorama” w Zakopanym,

skàd podziwialiÊmy zasypane Ênie-

giem miasto i góry. Pierwszego dnia

czyli 26.01 ca∏à kolonià liczà-

cà 65 dzieci i 11 opiekunów wybra-

liÊmy si´ pod Wielkà Krokiew, nie-

którzy nawet wdrapali si´ na skocz-

nie. Wieczorem wypo˝yczyliÊmy

sprz´t narciarski: narty lub snowbo-

ard i oczywiÊcie obowiàzkowe kaski.

Grupa I, czyli poczàtkujàcy i Êred-

niozaawansowani, pierwsze kroki

na nartach i snowboardzie stawia∏a

przez dwa dni na stoku pod Nosalem

pod okiem instruktorów: pani Ma∏-

gosi, pana KrzyÊka, pana Piotra i pa-

na Micha∏a. Grupa II, czyli zaawan-

sowani, równie˝ pod okiem tych in-

struktorów rozpocz´∏a szaleƒstwo

na stoku w Ma∏ym Cichym. Kolej-

ne dni sp´dziliÊmy szlifujàc swoje

zdolnoÊci na stokach w Czarnej Gó-

rze i Jurgowie. „Bia∏e szaleƒstwo”

ogarnia∏o nas od Êwitu do zmroku,

niestrudzeni cz´sto nie mieliÊmy

ochoty wracaç do oÊrodka.

W niedziel´ udaliÊmy si´ na msz´

Êwi´tà do KoÊcio∏a Parafialnego

Matki Bo˝ej Królowej Âwiata oo

Salwatorianów (II grupa) i do Ko-

Êcio∏a Parafialnego pw Âwi´tej Ro-

dziny na Krupówkach (I grupa).

O straw´ duchowà dba∏ te˝ Ksiàdz

Proboszcz Piotr Âliwka, który spe-

cjalnie dla nas odprawia∏ msze w ko-

Êciele oo Salwatorianów. 

MieliÊmy te˝ mo˝liwoÊç nauki

p∏ywania pod okiem pana Bartka

Krawczaka i szaleƒstw na zje˝d˝al-

niach Aquaparku w Zakopanym.

UczyliÊmy si´ te˝ wyrabiaç ozdob-

ne bransoletki z muliny i bawiliÊmy

si´ na dyskotece. Dni mija∏y bardzo

mi∏o i szybko pod okiem naszych

opiekunów: Agnieszki Powa∏a, Ka-

tarzyny S∏omiƒskiej, Katarzyny Dà-

browskiej, Janiny Lengiewicz, Iza-

beli Szelàg, Moniki Modelewskiej-

-MaÊlanka, Pauliny Wilgos, Kata-

rzyny Arciszuk, Micha∏a Lengiewi-

cza, Bartka Krawczaka i Mariusza

Ma∏eckiego.

Dzi´kujemy sponsorom tegorocz-

nego zimowiska, darczyƒcom i wo-

lontariuszom Zespo∏u CARITAS Pa-

rafii za ufundowanie pobytu dla 20

dzieci z rodzin znajdujàcych si´

w trudnej sytuacji materialnej, a tak-

˝e paƒstwu Miros∏awie i Adamowi

Serwiƒskim, Prezesom Firmy DO-

NA FINE CHEMICALS w Józefo-

wie, Prezes Banku Spó∏dzielczego

w Legionowie, panu Marianowi

Oszczykowi.

Dzi´kujemy wszystkim uczestni-

kom kolonii za mi∏o sp´dzony czas,

a oÊnie˝onym stokom mówimy

do zobaczenia za rok!

� SP Józefów

W tym roku do konkursu stan´∏o kil-

kudziesi´ciu uczniów, którzy rywa-

lizowali w dwóch grupach wieko-

wych: kl. III-IV i kl. V-VI.

Pierwszy etap konkursu wy∏oni∏

zwyci´zc´ jedynie w grupie starszej.

Bezkonkurencyjna okaza∏a si´ tu

Wiktoria Grabowska z kl. V a.

WÊród m∏odszych uczniów trzeba

by∏o przeprowadziç dogrywk´, gdy˝

w pierwszym etapie konkursu zna-

komicie spisa∏y si´ dwie uczennice:

Joasia Ko∏akowska z kl. IV b i Syl-

wia Ka∏u˝na z kl. IV a. Nie pope∏ni-

∏y one ani jednego b∏´du!

Po emocjonujàcej dogrywce, Syl-

wia musia∏ uznaç wy˝szoÊç kole˝an-

ki z równoleg∏ej klasy. Przegra∏a

dwoma b∏´dami ortograficznymi.

Zwyci´˝czynie konkursu otrzy-

ma∏y w nagrod´ pióra, które wr´czy-

∏a im pani dyrektor Edyta KuÊ pod-

czas apelu podsumowujàcego nauk´

w I semestrze, który odby∏ si´

25 stycznia.

Ze wzgl´du na wysoki poziom te-

gorocznego konkursu, komisja

w sk∏adzie p. Iwona Kopka, p. Joan-

na Zarzycka i p. Ma∏gorzata Pio-

trowska postanowi∏a tak˝e przyznaç

wyró˝nienia uczniom: Sylwii Ka∏u˝-

nej kl. IV a, Oli Kotwas kl. III a,

Konradowi Girczycowi kl. III a, Mi-

ko∏ajowi Bulge kl. IV a, Monice Lo-

zi kl. VI b, Miko∏ajowi Kamiƒskie-

mu kl. V a i Kubie Zajàcowi kl. VI a.

Uczniowie ci minimalnie przegrali

z laureatkami tegorocznej edycji. 

Gratulujemy zwyci´˝czyniom

i wyró˝nionym! Kolejna szansa

na sprawdzenie swoich umiej´tnoÊci

ju˝ za rok.

� Iwona Kopka
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��� W styczniu za∏oga patrolujà-

ca teren Gminy Niepor´t w sk∏adzie

Stra˝nik Gminny i Policjant odnala-

z∏a porzucony na terenach leÊnych

samochód marki Toyota Land Cru-

iser. Samochód nosi∏ liczne Êlady

uszkodzeƒ karoserii a tak˝e wn´trza

pojazdu, które Êwiadczy∏y o tym, ̋ e

auto bra∏o udzia∏ w zdarzeniu dro-

gowym. Ârodek samochodu pokry-

ty by∏ tajemniczym, bia∏ym prosz-

kiem. Jak okaza∏o si´ nast´pnego

dnia proszek pochodzi∏ z gaÊnicy

porzuconej kilkaset metrów od po-

jazdu, odnalezionej w trakcie pene-

tracji terenu przez funkcjonariusza

Stra˝y Gminnej. Prawdopodobnie

jej zawartoÊç pos∏u˝y∏a do zatarcia

Êladów w samochodzie. Na miejsce

zdarzenia przybyli policjanci z Wy-

dzia∏u Kryminalnego KPP w Legio-

nowie. 

� J.M. 

��� W dniu 9 stycznia 2013r. ok.

godz. 19.20 stra˝nik Stra˝y Gminnej

w Niepor´cie odebra∏ anonimowy

telefon z informacjà o grupie m∏o-

dzie˝y zak∏ócajàcej porzàdek pu-

bliczny w okolicy ul. Dworcowej.

Po udaniu si´ na miejsce zg∏osze-

nia stra˝nicy stwierdzili grup´ po-

nad 30 m∏odych ludzi, którzy przy-

jechali do Niepor´tu z pobliskiej

miejscowoÊci na „ustawk´”. O fak-

cie „odwiedzin” tak licznej grupy

„goÊci” stra˝-

nik poinfor-

mowa∏ dy-

˝urnego Ko-

m i s a r i a t u

w Niepor´-

cie. Oficer

dy˝urny Ko-

misariatu Poli-

cji poleci∏ za∏o-

dze SG oczekiwaç

z podj´ciem interwencji

do czasu przybycia wsparcia w po-

staci za∏óg policyjnych z Legionowa

i z Wieliszewa. Wspierajàce za∏ogi

przyby∏y w ciàgu kilku minut

i wspólnie podj´te zosta∏y czynnoÊci

zmierzajàce do rozejÊcia si´ grupy.

Na widok kilku radiowozów cz´Êç

osób wsiad∏a do zaparkowanych

w pobli˝u samochodów i odjecha∏a.

Inni usi∏owali przemieÊciç si´ w g∏àb

Niepor´tu. Po kilkunastu minutach

funkcjonariusze Stra˝y Gminnej

i Policji doprowadzili do rozejÊcia

si´ awanturniczej grupy. Niepokor-

ne osoby zosta∏y uj´te i spisane.

Po odjechaniu za∏óg policyjnych

patrol Stra˝y Gminnej jeszcze przez

kilka godzin patrolowa∏ miejsce zda-

rzenia oraz tereny przyleg∏e. Wed∏ug

informacji uzyskanej przez stra˝ni-

ków gminnych od uczestników nie-

dosz∏ej „ustawki” powodem plano-

wanej bójki by∏a...dziewczyna.

� J.M

KIERUNEK: TŁUSZCZ � WARSZAWA GDA¡SKA
Tłuszcz 12:45 18:07
Krusze 12:52 18:15 
Radzymin 13:06 18:30
Dàbkowizna 13:13 18:36
Niepor´t 13:17 18:41 
Wieliszew 13:22 18:46
Michałów Reginów 13:25 18:49
Legionowo Piaski 13:28 18:52
Legionowo 13:31 18:55
Warszawa Toruƒska 13:42 19:06
Warszawa ZOO 13:48 19:13
Warszawa Gdaƒska 13:51 19:17

KIERUNEK: WARSZAWA GDA¡SKA � TŁUSZCZ 
Warszawa Gdaƒska 11:33 21:56
Warszawa ZOO 11:36 22:00
Warszawa Toruƒska 11:42 22:05
Legionowo 11:53 22:15
Legionowo Piaski 11:56 22:18
Michałów Reginów 11:59 22:21 
Wieliszew 12:02 22:24 
Niepor´t 12:07 22:30   
Dàbkowizna 12:12 22:35
Radzymin 12:18 22:41 
Krusze 12:32 22:55
Tłuszcz 12:39 23:02

Mo˝e niewiele osób wie, ale ze
stacji PKP Niepor´t mo˝na
bezpoÊrednio dojechaç do stacji
Warszawa Gdaƒska 
(w 34 minuty) i z powrotem
do Niepor´tu, dalej przez
Dàbkowizn´ do Tłuszcza. 

D
wa razy na dob´ w ka˝dym kierun-

ku pasa˝erów wozi 2 klasy pociàg

Kolei Mazowieckich. Pociàgiem

dojedziemy równie˝ do Legionowa

(w 13 minut) w lub w odwrotnym kierun-

ku do Radzymina i T∏uszcza. Bilet nor-

malny z Niepor´tu lub Dàbkowizny

do stacji Warszawa Gdaƒska i odwrotnie

kosztuje 9,40 z∏. � R. Âwiàtkowski

POCIÑGIEM do stacji Warszawa
Gdaƒska w 34 minuty

Ro
zk

ła
d 

ja
zd

y 
po

ci
àg

ów

STRA˚ Gminna informuje



W
niewielkim warsztacie

przy ulicy Zwyci´stwa w Nie-

por´cie powstajà m.in. skom-

plikowane, cz´sto wielotonowe, ele-

menty scenografii teatralnych. Kto

z nas, b´dàc np. w teatrze Roma

na przedstawieniu „PiotruÊ Pan” lub

„Koty” wiedzia∏ o tym, ˝e wielki

wk∏ad w kszta∏t i powodzenie spekta-

klu ma w∏aÊnie firma z Niepor´tu?

O jej historii rozmawiamy z za∏o˝ycie-
lem dr in˝. Waldemarem Szczechow-
skim oraz wspólnikami – in˝. Rober-
tem Szczechowskim (synem) i mgr
in˝. Annà Szczechowskà (córkà).

–– FFiirrmmaa  PPaaƒƒssttwwaa  zznnaannaa  jjeesstt  zz pprroodduukk--

ccjjii  ii mmoonnttaa˝̋uu  nniieettyyppoowwyycchh  kkoonnssttrruukkccjjii

ii uurrzzààddzzeeƒƒ  zzee  ssttaallii..  PPoowwssttaanniiee  ssaammeejj  ffiirr--

mmyy  mmiiaa∏∏oo  cchhyybbaa  ttee˝̋  nniieettyyppoowwyy  pprrzzeebbiieegg??

WW..SSZZ.. – Przed za∏o˝eniem firmy praco-

wa∏em w Centralnym OÊrodku Badaw-

czo-Projektowym Mostostalu, gdzie

zajmowaliÊmy si´ m.in. wykonywa-

niem prototypów dla przemys∏u. Wraz

z wprowadzeniem stanu wojennego

skoƒczy∏y si´ fundusze na rozwój tech-

niki, nie mo˝na by∏o prowadziç badaƒ.

Musia∏em myÊleç o tym, jak zarobiç

na utrzymanie rodziny. Zdoby∏em

uprawnienia rolnika i kupi∏em na tere-

nie gminy podupadajàce gospodarstwo

liczàce oko∏o 1,5 ha. Niestety bran˝a

ogrodnicza te˝ wówczas prze˝ywa∏a

kryzys, musia∏em wi´c wróciç do zawo-

du. I tak razem z dwoma kolegami, któ-

rzy stracili prac´, zabraliÊmy si´

za produkcj´. W∏asnymi r´kami posta-

wiliÊmy ma∏à halk´ produkcyjnà, któ-

ra teraz stanowi cz´Êç warsztatu. By∏

rok 1982, musieliÊmy zapisaç si´

do Spó∏dzielni RzemieÊlniczej, do Izby

RzemieÊlniczej równie˝. Przedmiotem

jednego z pierwszych zleceƒ by∏y ele-

menty stalowych okien do ma∏ych hal

przemys∏owych w ZSRR. Przez jakiÊ

czas jako jedyni w Polsce robiliÊmy

osprz´t do drzwi komór ch∏odniczych

– zamra˝arek, przechowalni owoców

itp. ZaprojektowaliÊmy te˝ system na-

p´dów i automatyki drzwiowej.

–– AA jjaakk  ddoosszz∏∏oo  ddoo nnaawwiiààzzaanniiaa  wwssppóó∏∏--

pprraaccyy  zz tteeaattrraammii??

WW..SSZZ.. – To by∏ przypadek. Pierwsze

zlecenie dostaliÊmy z Teatru Studio im.

ST. I. Witkiewicza, którym kierowa∏

wówczas pan Jerzy Grzegorzewski.

To dla tego teatru zacz´liÊmy wykony-

waç konstrukcje zmechanizowane.

W 1994 roku by∏a to pe∏na scenogra-

fia do „La Boheme”- winda, zapadnia,

tory, wózki. Do tej pory wspó∏pracuje-

my z Teatrem Studio i mamy do niego

ogromny sentyment. Ostatnio wykony-

waliÊmy scenografi´ do „Wichrowych

Wzgórz”.

Nast´pny by∏ Teatr Powszechny w Ra-

domiu i scenografia do musicalu „Fa-

me” Wojciecha K´pczyƒskiego. A gdy

zosta∏ on dyrektorem Teatru Muzyczne-

go Roma w Warszawie kontynuowali-

Êmy wspó∏prac´. Musical „PiotruÊ

Pan” by∏ wyzwaniem konstrukcyjnym

dla nas. Scenografia mia∏a wa˝yç 3 to-

ny, a z ca∏ym obcià˝eniem dosz∏a do 6

ton. By∏a wyspa obrotowa, groty, bar-

dzo du˝y okr´t korsarski. RobiliÊmy

scenografi´ do kolejnych 12 tytu∏ów

m.in. „Greace”, „Miss Sajgon”, „Ko-

tów”, „Taƒca Wampirów”,” Akademii

Pana Kleksa”. Obecnie przygotowuje-

my scenografi´ do „Zemsty” Fredry,

która b´dzie wystawiana w Teatrze

Polskim, w Warszawie, z okazji jego

stulecia.

–– PPrraaccaa  PPaaƒƒssttwwaa  nniiee  kkooƒƒcczzyy  ssii´́  zz cchhwwii--

llàà  mmoonnttaa˝̋uu  sscceennooggrraaffiiii..  WW cczzaassiiee  eekkss--

ppllooaattaaccjjii,,  cczzyyllii  ppooddcczzaass  pprrzzeeddssttaawwiieeƒƒ

mmoo˝̋ee  pprrzzeecciiee˝̋  ddoojjÊÊçç  ddoo uusstteerrkkii??

WW..SSZZ.. – Zdarza∏y si´ takie sytuacje.

Du˝a iloÊç elementów scenografii po-

ruszana jest silnikami, a sterowana

przewodowo lub radiowo. KiedyÊ pod-

czas wystawiania „Piotrusia Pana”

syn pobi∏ rekord na trasie do Warsza-

wy. Dojecha∏ w czasie przed∏u˝onej

przerwy w spektaklu i za˝egna∏ pro-

blem.

–– EElleemmeennttyy  sscceennooggrraaffiiii  ddoo „„CCzzaarroowwnniicc

zz EEaassttwwiicckk””,,  wwyyssttaawwiiaannyycchh  pprrzzeezz  tteeaattrr

ww MMoosskkwwiiee  zzaajj´́∏∏yy 99  ttiirróóww,,  aa wwaarrsszzttaatt

jjeesstt  nniieewwiieellkkii……

AA..SSZZ – Wszystkie konstrukcje powsta-

jà w tym warsztacie lub na zewnàtrz,

na dworze, gdy nie mieszczà si´

w Êrodku […]. Monta˝ scenografii

i urzàdzeƒ do „Czarownic..” trwa∏

na miejscu w Moskwie 2 miesiàce. Pra-

cownicy na zmian´ jeêdzili tam do pra-

cy […].

Zwykle projekty wykonujemy w formie

szkicowej. Nie ma po prostu czasu

na ich dok∏adne rozrysowanie. Teatry

dzwonià w ostatniej chwili i proszà

o zrobienie czegoÊ, co jest im potrzeb-

ne nieomal˝e natychmiast. My przed-

stawiamy szkicowà koncepcj´ rozwià-

zania, a nast´pnie, po zatwierdzeniu,

przyst´pujemy do jej realizacji […]. 

Zdarzajà si´ sytuacje, gdy re˝yser re-

zygnuje z w∏asnego pomys∏u i to co zro-

biliÊmy, nie zostaje wykorzystane. Tak

by∏o np. z bajkowym pojazdem, który

przesta∏ pasowaç do koncepcji sztuki,

a by∏ ju˝ gotowy. 

–– FFiirrmmaa  wwyykkoonnuujjee  ttee˝̋  iinnnnee  cciieekkaawwee  zzllee--

cceenniiaa

RR..SSzz.. – Wspó∏pracujemy z warszaw-

skim Ogrodem Zoologicznym, robili-

Êmy np. wszystkie drzwi dla s∏oni, kra-

ty oddzielajàce wybieg. Do tego bardzo

czu∏a elektronika. Drzwi muszà byç

ci´˝kie, a jednoczeÊnie delikatnie si´

zamykaç, by nie uraziç s∏onia. Do dzi-

siaj dzia∏ajà. ProjektowaliÊmy te˝

drzwi dla nosoro˝ców.

Podczas rozmowy sypià si´ kolejne

anegdoty, nazwy teatrów, tytu∏y

sztuk. Po∏àczenie konstrukcji stalo-

wych ze Êwiatem teatru daje zaskaku-

jàco ciekawà ca∏oÊç. Zdj´cia przecho-

wywane w albumach dokumentujà

kolejne dokonania, choç na wszystkie

brakuje ju˝ miejsca. Zdobywanie za-

mówieƒ nie przychodzi ∏atwo, jednak

wachlarz us∏ug, jaki firma oferuje,

a tak˝e zaanga˝owanie wszystkich jej

pracowników, gwarantujà powodze-

nie w biznesie w nast´pnych latach.

Nie bez znaczenia sà te˝ us∏ugi dla

ludnoÊci.

� Beata Wilk
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SO METAL
z Niepor´tu
Podczas tegorocznego spotkania wójta 
Macieja Mazura z przedsi´biorcami firma
SO METAL z Niepor´tu wyró˝niona została
pamiàtkowà statuetkà i tytułem „Firma Przyjazna
Gminie Niepor´t” z okazji 30-lecia działalnoÊci. 

SPOTKANIE „Firma Przyjazna Gminie Niepor´t” 



DziÊ kontynuuj´ cykl wojennych wspomnieƒ naszych mieszkaƒców. W letnie popołudnie wybrałem si´ do p. Władysława
Rembelskiego mieszkaƒca Stanisławowa Drugiego, posłuchaç jego wspomnieƒ z lat okupacji i okresu powojennego. 

S
zczególnie interesowa∏ mnie

wàtek rozbitego samolotu

na polach w Stanis∏awowie

Drugim. Rodzina p. W∏adys∏awa

wywodzi∏a si´ z Rembelszczyzny,

czyli miejscowoÊci b´dàcej swojego

rodzaju „matecznikiem” rodzin R´-

belskich lub Rembelskich w na-

szych okolicach. Z rodzin tych ojco-

wie i bracia poszli w carskich szy-

nelach na „wielkà wojn´” w 1914

roku, niektórzy wyjechali za chle-

bem do Ameryki. Tata p. W∏adys∏a-

wa Stanis∏aw z Rembelszczyzny

przez ma∏˝eƒstwo trafi∏ na Kàty

W´gierskie, ale Rembelscy posiada-

li te˝ du˝e gospodarstwo rolne

w Stanis∏awowa Drugim, w rejonie

obecnej ulicy ¸àkowej. Z pobytu

w 1944 roku w Kàtach W´gierskich

p. W∏adys∏aw zapami´ta∏ latajàce

nisko rosyjskie samoloty dwup∏ato-

we tzw. „kukuruêniki” i wielkà

ucieczk´ ca∏ej wsi Kàty W´gierskie

w lasy na Serwitutach, gdy posz∏a

pog∏oska, ˝e uciekajàcy Ukraiƒcy

przyjdà w nocy do wsi i b´dzie po-

grom ludnoÊci. Jego na r´kach do la-

su niós∏ nie˝yjàcy dziÊ p. Bronis∏aw

Mi´tek. Po nocnym pobycie w lesie

mieszkaƒcy spokojnie wrócili

w dzieƒ do wsi. Swojà wojennà w´-

drówk´ z Kàtów W´gierskich

na tzw. „wysiedlenie” p. W∏adys∏aw

Rembelski rozpoczà∏ do gospodar-

stwa p. Sienkiewicza nad Kana∏em

Bródnowskim, gdzie przebywa∏

przez ca∏y tydzieƒ mieszkajàc z ro-

dzinà w du˝ej oborze. W czasie te-

go pobytu mia∏ niezwyk∏e zdarze-

nie, gdy w´drujàc po obejÊciu w jed-

nym z pomieszczeƒ, ktoÊ nie za-

mknà∏ klapy wejÊcia do piwnicy

i mój rozmówca „wylàdowa∏”

na workach z màkà, przez co nic mu

si´ nie sta∏o przy upadku. Po tygo-

dniu wyruszyli w dalszà drog´

do Legionowa, ukrywajàc si´

w piwnicy domu niedaleko ul. Pi∏-

sudskiego. Pewnego dnia wczeÊnie

rano przyszed∏ do mieszkaƒców do-

mu kwaterujàcy tam ˝o∏nierz nie-

miecki z pochodzenia Âlàzak i po-

wiedzia∏, ̋ e Niemcy odchodzà z Le-

gionowa i nied∏ugo wkroczà tu

Rosjanie. Pan W∏adys∏aw zapami´-

ta∏, ̋ e póêniej z okienka piwnicy zo-

baczy∏ dwóch ̋ o∏nierzy Armii Czer-

wonej ciàgnàcych ulicà ci´˝ki kara-

bin maszynowy Maxim

na podstawie ko∏owej. Jeszcze tego

samego dnia, by∏o to póênà jesie-

nià 1944 roku rodzina przenios∏a si´

z Legionowa do gospodarstwa bab-

ci p. W∏adys∏awa w Stanis∏awowie

Drugim. Drewniane zabudowania

ocala∏y, ale jak wrócili okaza∏o si´

˝e w sàsiednich zabudowaniach

kwateruje radzieckie dowództwo

jednostki artylerii rakietowej, wypo-

sa˝onej w wyrzutnie BM-13 tzw.

„Katiusze”. Pan W∏adys∏aw jeszcze

nie zna∏ pot´gi tej broni, ale mia∏ si´

o niej przekonaç póêniej. W tamtym

czasie na obecnej ul. ¸àkowej by∏y

tylko cztery gospodarstwa, czyli

zagrody Zajàca, Rembelskich, Kaw-

ków i Szczurów, a na sàsiedniej ul.

Wolskiej by∏o tylko szesnaÊcie „nu-

merów”. Mieszkaƒcy po powrocie

rozpocz´li zagospodarowywanie si´

na swoim terenie. WczeÊniej ̋ o∏nie-

rze Armii Czerwonej zerwali cz´Êç

s∏omianych dachów na sieczk´ dla

koni i wybierali z kopców ziemnia-

ki, które gotowali w kuchni dla sie-

bie i w beczkach dla koni z taboru.

Wspólne sàsiedztwo z Rosjanami

przebieg∏o bezproblemowo wy∏àcz-

nie dlatego, ˝e obok by∏ sztab jed-

nostki i szeregowi ˝o∏nierze nie po-

zwalali sobie na swawole przy ofi-

cerach. Pan W∏adys∏aw z tego

okresu zapami´ta∏ przygod´, która

zdarzy∏a mu si´ zupe∏nie przypadko-

wo. Pewnego dnia radziecki „star-

szyna” (sier˝ant) zaproponowa∏ mu

wycieczk´ do Radzymina, gdzie

z kilkoma ˝o∏nierzami mia∏ jechaç

po prowiant. To mia∏a byç szybka

wyprawa rano w tà i z powrotem

na co p. W∏adys∏aw z ochotà si´

zgodzi∏. Nie zna∏ jeszcze mo˝liwo-

Êci Rosjan, którzy tak pobierali pro-

wiant, ˝e chyba przy okazji skosz-

towali mocnego samogonu lub innej

primuchy i powrót nastàpi∏ dopiero

pod koniec nast´pnego dnia. W do-

mu lament, ˝e ch∏opak zaginà∏ lub

gdzieÊ zginà∏ od niewypa∏u lub mi-

ny, których by∏o pe∏no w okolicy.

Wielka by∏a radoÊç w domu gdy

szcz´Êliwie wróci∏, a czerwonoarmi-

Êci jeszcze obdarowali „malczika”

du˝ym kawa∏kiem s∏oniny. W tym

miejscu wtràc´ wàtek dotyczàcy

zestrzelonego samolotu, który p.

W∏adys∏aw znalaz∏ w olszowych

krzakach w pobliskiej parowie. Jak

zapami´ta∏ z krzaków wystawa∏o

ogonowe usterzenie, samolot by∏

koloru srebrnego i zosta∏ zestrzelo-

ny prawdopodobnie jesienià 1944

roku. Póêniej wiosnà 1945 roku

mieszkaƒcy wybierali z wraku ka-

wa∏ki blach lub inne przydatne rze-

czy. Jak wczeÊniej twierdzi∏ p. Za-

jàc we wraku nie by∏o szczàtków pi-

lota. Wróçmy jednak w naszej

opowieÊci do 16-17 stycznia 1945

roku, gdy rusza∏a wielka ofensywa

Armii Czerwonej na Warszaw´.

Nagle radziecka artyleria rakietowa

rozpocz´∏a ostrza∏ i p. W∏adys∏aw

wybieg∏ z domu zobaczyç co si´

dzieje. Ziemia trz´s∏a si´, jeden

wielki huk i Êwist, a w wykopanej

studni na podwórku zrobi∏a si´ pia-

na na wodzie od wstrzàsów, to by-

∏a prawdziwa si∏a „Katiusz”. Po tym

ostrzale w nast´pnych dniach Rosja-

nie opuÊcili Stanis∏awów Drugi kie-

rujàc si´ na Warszaw´. Wczesnà

wiosnà 1945 roku p. W∏adys∏aw ze

swoim dziadkiem wybra∏ si´ do Kà-

tów W´gierskich zobaczyç jak wy-

glàda wieÊ po wojnie. Ca∏a wieÊ by-

∏a zniszczona, szli wÊród ruin, domy

spalone tylko kikuty kominów, je-

den ocala∏y dom Kostrów, pola

przeorane okopami. W jednym

miejscu idàc przy okopach zauwa-

˝yli kilkunastu le˝àcych w zbutwia-

∏ych mundurach, poleg∏ych ˝o∏nie-

rzy niemieckich, a wokó∏ le˝àce ele-

menty wyposa˝enia wojskowego

i broni. Jak wspomina∏ p. W∏ady-

s∏aw widok dla m∏odego ch∏opaka

by∏ straszny, a dziadek czasami za-

s∏ania∏ mu r´kà oczy. Zapami´ta∏,

te˝ cmentarz ˝o∏nierzy radzieckich,

który by∏ przy ulicy Stru˝aƒskiej

przed Legionowem po lewej stronie

ko∏o drogi do legionowskiej cegiel-

ni, ale polegli czerwonoarmiÊci by-

li ekshumowani w 1946 roku.

Na koniec naszej rozmowy zapyta-

∏em p. W∏adys∏awa o jego tat´ Sta-

nis∏awa, bo nic o nim nie wspomi-

na∏ i dowiedzia∏em si´ bardzo cie-

kawych informacji. We

wrzeÊniu 1939 roku poszed∏ na woj-

n´ jako ˝o∏nierz Korpusu Ochrony

Pogranicza, by∏ na wschodniej gra-

nicy i dosta∏ si´ do sowieckiej nie-

woli, gdzie by∏y z∏e warunki. Po wy-

mianie radziecko-niemieckiej jeƒ-

ców polskich trafi∏ na przymusowe

roboty do niemieckiego gospodar-

stwa. Ucieka i trafia do Armii Pol-

skiej na Bliskim Wschodzie, gdzie

walczy w obronie Tobruku. Po ka-

pitulacji tej twierdzy dostaje si´

do niewoli i do koƒca wojny jest

jeƒcem XVII Stalagu w Austrii.

Wyzwolony przez Amerykanów za-

ciàga si´ do formacji porzàdkowej

w ramach Military Police (MP) pe∏-

niàc s∏u˝b´ na terenie Austrii, Fran-

cji i Belgii. Do Polski wraca 13 lip-

ca 1946 roku i cz´sto opowiada∏ ro-

dzinie swoje wojenne prze˝ycia,

umiera w 2003 roku w wieku 89 lat.

Nie zachowa∏y si´ w rodzinie pa-

miàtki z tego okresu. Serdeczne po-

dzi´kowanie za wspomnienia kieru-

j´ do p. W∏adys∏awa Rembelskiego,

bo w ten sposób poznaliÊmy wojen-

ne losy kolejnego naszego miesz-

kaƒca. 

� Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 
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Wyrzutnia BM-13 kalibru 132 mm „Katiusza” w czasie ostrza∏u
rakietowego na powojennym poligonie. (fot. Wikipedia) 

Âladami historii


