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kolektorów s∏onecznych.

– STRONA 2
•••••••••••••••••••••••••••••••
88 POWIATOWE INWESTYCJE DROGOWE 

NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T 
– STRONA 3

koniecznie przeczytaj

OG¸OSZENIE
Wójt Gminy Niepor´t
informuje, ˝e dzieƒ
20 czerwca 2014 r. (piàtek)
jest dniem wolnym 
od pracy dla Urz´du Gminy
Niepor´t, za dzieƒ
14 czerwca 2014 r.
(sobota), który był dniem
pracy dla Urz´du Gminy
Niepor´t.

Przypominamy, ˝e 15 maja upłynàł termin 
zapłaty II raty podatku za 2014 r.

Osoby, które nie uregulowały zobowiàzania powinny 
niezwłocznie zapłaciç zaległy podatek.

Na niezapłacone nale˝noÊci wysłane zostanà upomnienia, 
co dodatkowo obcià˝y zobowiàzanego o kwot´ kosztów
upomnienia tj. 11,60 zł. 

W dniu 12 czerwca 2014 roku Zarzàd Transportu 
Miejskiego poinformował Urzàd Gminy Niepor´t, 

˝e w zwiàzku z planowanym zamkni´ciem estakady zjazdowej
z Mostu Grota Roweckiego i przewidywanymi zwi´kszonymi

utrudnieniami w ruchu na Trasie Toruƒskiej, 
od soboty 14 czerwca od ok. godz. 22 do odwołania, 

autobusy linii 705 i 735 skierowane zostanà do p´tli ˚eraƒ FSO.
Wi´cej informacji znajduje si´ na stronie www.ztm.waw.pl

w zakładce – Zamkni´cie estakad w w´êle Modliƒska
na Trasie Toruƒskiej

SPRAWDZIAN
szóstoklasisty 
w gminie Niepor´t

SPRAWDZIAN
szóstoklasisty 
w gminie Niepor´t

Od 2002 r. uczniowie klas szóstych szkół podstawowych sprawdzajà swojà wiedz´, piszàc
sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian ten jest powszechny i obowiàzkowy, dlatego te˝
przystàpienie do niego jest jednym z warunków ukoƒczenia szkoły podstawowej.

Na
sprawdzianie oceniany

jest poziom osiàgni´ç

uczniów w zakresie pi´-

ciu obszarów umiej´tnoÊci: czytania,

pisania, rozumowania, korzystania

z informacji oraz wykorzystania

wiedzy w praktyce. Umiej´tnoÊci te

majà charakter ponadprzedmioto-

wy, a zadania sà tak skonstruowane,

˝e sprawdzajà umiej´tnoÊci kszta∏co-

ne w obr´bie ró˝nych przedmiotów,

np. czytanie obejmuje nie tylko

umiej´tnoÊç odczytywania tekstów

literackich, ale tak˝e wykresów, map

itp. Ka˝dy uczeƒ otrzymuje taki

sam zestaw zadaƒ wraz z kartà od-

powiedzi. Sprawdzian trwa 60 mi-

nut, dla uczniów z dysfunkcjami nie

d∏u˝ej ni˝ 90 minut.

W tym roku sprawdzian odby∏

si´ 1 kwietnia. Przystàpi∏o do nie-

go 154 uczniów, w tym 4 uczniów

niepe∏nosprawnych. Maksymalnie

na sprawdzianie mo˝na uzyskaç 40

punktów. Wyniki sprawdzianu

uczniów szkó∏ podstawowych

w gminie Niepor´t przedstawiajà si´

bardzo dobrze. Wynik Êredni dla

gminy wyniós∏ 28,42 pkt. i by∏ wy˝-

szy ni˝ Êredni wynik dla powiatu le-

gionowskiego, wynoszàcy 28,22

pkt., województwa mazowieckiego

– 26,98 pkt. i kraju – 24,58 pkt. Naj-

wy˝szy wynik na sprawdzianie uzy-

skali uczniowie szkó∏ podstawo-

wych w Józefowie – 30,69 pkt. oraz

w Wólce Radzymiƒskiej – 29,25 pkt.

Obie szko∏y znalaz∏y si´ w przedzia-

le wyników bardzo wysokich. Wy-

niki uczniów pozosta∏ych szkó∏ pla-

sujà si´ w przedziale wyników wy-

˝ej Êrednich. 

Umiej´tnoÊç czytania okaza∏a si´

najmocniejszà stronà uczniów Szko-

∏y Podstawowej w Wólce Radzy-

miƒskiej (Êrednia szko∏y 8,58 pkt.

na 10 pkt. mo˝liwych do zdobycia);

pisanie najlepiej opanowali ucznio-

wie ze Szko∏y Podstawowej w Iza-

belinie (Êrednia szko∏y 7,58 pkt.

na 10 pkt.); najwy˝szy wynik w ro-

zumowaniu uzyska∏a Szko∏a Podsta-

wowa w Józefowie (Êrednia szko-

∏y 6,00 pkt. na 8 pkt.), której ucznio-

wie równie˝ najlepiej wykorzystujà

swojà wiedz´ w praktyce (Êrednia

szko∏y 6,10 pkt. na 8 pkt.) oraz naj-

sprawniej korzystajà z informacji

(Êrednia szko∏y 3,03 pkt. na 4 pkt.). 

Indywidualnie najwy˝szy wynik

na sprawdzianie w gminie Niepor´t

osiàgn´∏a uczennica ze Szko∏y Pod-

stawowej w Izabelinie, Weronika

Broda, która otrzyma∏a maksymalnà

liczb´ punktów, tj. 40.

– Wyniki testu zale˝à od wielu

czynników, m. in.: indywidualnych,

Êrodowiskowych, pedagogicznych.

Dlatego nale˝y cieszyç si´ z bardzo

dobrego wyniku naszych szkó∏ i ca-

∏ego powiatu legionowskiego, który

uplasowa∏ si´ na czwartym miejscu

na Mazowszu, do czego Gmina Nie-

por´t te˝ troszeczk´ si´ przyczyni∏a

– powiedzia∏ Henryka Galas, Dyrek-

tor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty.

– Gratuluj´ uczniom i nauczycielom

indywidualnych sukcesów, tak˝e

tych mo˝e nie zawsze najwy˝szych,

ale osiàgni´tych ci´˝kà pracà na mia-

r´ posiadanych mo˝liwoÊci. W tym

kontekÊcie chcia∏abym szczególnie

podkreÊliç bardzo dobry wynik osià-

gni´ty na sprawdzianie przez

uczniów niepe∏nosprawnych. Âred-

nio uzyskali oni 30,75 pkt. podczas

gdy Êrednia dla powiatu legionow-

skiego wynios∏a 27,78 pkt., a dla wo-

jewództwa 26,86. MyÊl´, ˝e jest to

efekt zwi´kszonej pomocy edukacyj-

nej i psychologiczno-pedagogicznej

udzielanej tym uczniom, ich pracy

i wysi∏ku oraz Êcis∏ej wspó∏pracy ro-

dziców i nauczycieli. 

� Sylwia Mielcarz
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� ulicy Letniej w Stanis∏awowie
Drugim – zamontowano 6 punktów

Êwietlnych na odcinku 200 metrów.

Koszt inwestycji wyniós∏ 28 tys.

z∏otych, wykonawcà by∏a Firma

Elektryczna z ˚yrardowa.

� odcinka ul. Granicznej w Stani-
s∏awowie Pierwszym, od ul. Bale-

towej w kierunku po∏udniowym za-

montowano 12 punktów Êwietl-

nych, na odcinku ok. 430 metrów.

Koszt inwestycji wyniós∏ 44 750 z∏,

wykonawcà by∏a firma ELVOT

z Warszawy.

� ca∏ego odcinka ulicy Wiosennej
w Józefowie zamontowano 19 lamp

na odcinku 670 metrów. Koszt in-

westycji wyniós∏ 78 500 z∏, wyko-

nawcà by∏a firma ELLS-BUD z Ko-

by∏ki. � BW

2

W  G M I N I E

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t 
pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, 

tel. (22) 767 04 00
Redaktor naczelny: Beata Wilk 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 

Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie
ISSN 1897-1911

Do 25% spad∏ udzia∏ w∏asny
mieszkaƒców, którzy przystàpili
do gminnego programu Budowy
systemu kolektorów s∏onecznych.
Dzi´ki wygospodarowaniu dodat-

kowych Êrodków finansowych, Wójt

Gminy wystàpi∏ do Rady Gminy

z wnioskiem o zwi´kszenie dofinan-

sowania budowy kolektorów s∏o-

necznych. Podczas sesji w dniu

29 maja radni podj´li uchwa∏´, któ-

ra zmniejszy∏a udzia∏ w∏asny miesz-

kaƒców z 30% do 25%. 

W chwili obecnej ca∏kowite ceny

zestawów wyglàdajà nast´pujàco:

• Ca∏kowita cena zestawu I
(od 1 do 3 osób) – 10 701,87,
w tym udzia∏ w∏asny mieszkaƒ-
ca – 2 675,47 z∏

• Ca∏kowita cena zestawu II
(od 4 do 6 osób) – 14 020,71 z∏
– w tym udzia∏ w∏asny 
mieszkaƒca – 3 505,18 z∏

• Ca∏kowita cena zestawu III
(od 7 do 9 osób) – 17 083,59 z∏
– w tym udzia∏ w∏asny 
mieszkaƒca – 4 270,90 z∏.
Do chwili obecnej zamontowano

kolektory na ok. 40 budynkach.

Monta˝ odbywa si´ sprawnie, trwa

ok. 2 dni. Przed opracowaniem do-

kumentacji projektowej i wykona-

niem monta˝u Wykonawca przepro-

wadza w ka˝dym budynku mieszkal-

nym wizj´ lokalnà. W tym

kontaktuje si´ telefonicznie lub oso-

biÊcie. Z wizji lokalnej sporzàdzony

zostaje odpowiedni protokó∏ z udzia-

∏em w∏aÊciciela, uwzgl´dniajàcy lo-

kalne uwarunkowania co do mo˝li-

woÊci i sposobu zamontowania

na nich kolektorów s∏onecznych,

a tak˝e wyznaczenia odpowiedniego

pomieszczenia do zainstalowania

pozosta∏ych urzàdzeƒ i miejsc pod-

∏àczenia instalacji elektrycznej. Na-

st´pnie realizowane sà roboty bu-

dowlano-monta˝owe oraz instala-

cyjne.

Wykonawcà inwestycji jest

EKOINSTAL Sp. z o.o. adres. Skier-

niewice Prawe 141 D, 96-100 Skier-

niewice, której przedstawicielem jest

Dariusz Niedêwiadek tel. 697-380-888,

email – solary@ekoinstal.net, tel. do

centrali 46 832-91-82, 46 832-92-71,

fax. 46 831-14-14.

Informacji udzielajà pracownicy

Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ Pu-

blicznych Urzàd Gminy Niepor´t

pod nr tel. 22 767-04-05 oraz

22 767-04-42, e-mail: inwesty-

cje@nieporet.pl, Na stronie interne-

towej Gminy – www.nieporet.pl

utworzono zak∏adk´, za poÊrednic-

twem której otrzymujà Paƒstwo

otrzymywaç aktualne informacje

o projekcie.

� BW

BUDOWA
GMINNEJ SIECI
WODOCIÑGOWEJ

WYKONANO OÂWIETLENIE:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W NIEPOR¢CIE

ZWI¢KSZENIE DOFINANSOWANIA
ZAKUPU I MONTA˚U KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH

� na ulicy Pla˝owej w Bia∏obrze-
gach trwa uk∏adanie nawierzchni

z kostki betonowej ciagu pieszo-

-jezdnego wraz z wjazdami do po-

sesji. 

Wykonawcà inwestycji jest firma

TOMBUD z Wieliszewa. Koszt

inwestycji wyniesie prawie 120 tys.

z∏, termin realizacji – do koƒca

czerwca 2014 r.

� na ulicy Pilawa w Bia∏obrzegach,

na odcinku 150 metrów, wykony-

wana jest nawierzchnia z kostki

betonowej oraz przepust z bariera-

mi ochronnymi na rowie A. 

Inwestycj´ realizuje firma Budo-

wy, Remonty Dróg, Ulic, Chodni-

ków z T∏uszcza, jej koszt wynie-

sie 190 tys. z∏otych. Termin reali-

zacji – do koƒca czerwca 2014 r.

� BW

dla rozwoju Mazowsza
„Projekt współfinansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Nowa elewacja ∏àcznika i sali gim-
nastycznej od strony ulicy Dwor-
cowej przyciàga wzrok. Dobiega-
jà te˝ koƒca prace na ∏àczniku
od strony placu zabaw.
Wewnàtrz pomieszczeƒ k∏adziona

jest glazura w sanitariatach oraz

na korytarzach, sala jest malowana.

Potem przyjdzie kolej na zamonto-

wanie sufitu podwieszanego, który

spe∏nia∏ b´dzie m.in. funkcj´ wyg∏u-

szajàcà, a nast´pnie po∏o˝ona zosta-

nie sportowa elastyczna wyk∏adzina

pod∏ogowa. Zainstalowana ju˝ zosta-

∏a centrala wentylacji mechanicznej

sali sportowej, która zapewniaç b´-

dzie dop∏yw Êwie˝ego powietrza

do pomieszczenia. 

Od strony kana∏u trwa budowa

nowego ogrodzenia szko∏y i sali,

a od frontu dobiega koƒca uk∏ada-

nie kostki w ciàgach komunikacyj-

nych.

� BW

BUDOWA GMINNYCH DRÓG

ABSOLUTORIUM udzielone
Podczas ostatniej sesji (12.06) radni udzielili Wójtowi Gminy Maciejowi
Mazurowi absolutorium z wykonania bud˝etu za 2013 rok.

P
rzed podj´ciem uchwa∏y radni

wys∏uchali informacji wójta

Macieja Mazura o realizacji

bud˝etu gminy w 2013 roku i naj-

wa˝niejszych inwestycjach, jakie

zrealizowane zosta∏y na terenie gmi-

ny Niepor´t. Sprawozdanie finanso-

we Gminy Niepor´t wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania bud˝etu

za 2013 rok przedstawi∏a Skarbnik

Gminy Katarzyna Skuza. Informacj´

o realizacji i finansowaniu inwesty-

cji gminnych w 2013 roku przekaza-

∏a zast´pca wójta Alicja Soko∏owska,

a informacj´ o stanie mienia gminy

Kierownik Dzia∏u Gospodarowania

NieruchomoÊciami Bo˝ena Bartkie-

wicz. Dyrektor Gminnego Zespo∏u

OÊwiaty Henryka Galas zapozna∏a

zebranych ze sprawozdaniem z fi-

nansowania oÊwiaty w 2013 roku.

Odczytana zosta∏a równie˝ pozytyw-

na opinia Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie o przed∏o-

˝onym przez Wójta Gminy sprawoz-

daniu z wykonania bud˝etu za 2013

rok. 

Po krótkiej dyskusji, spoÊród 14

obecnych radnych, 13 g∏osowa∏o

za udzieleniem wójtowi Maciejowi

Mazurowi absolutorium, 1 radny

wstrzyma∏ si´ od g∏osu.

� B.Wilk

Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na budow´ gminnej sieci wodocià-
gowej;
� w ulicy Ksià˝´cej w Aleksandro-

wie – na odcinku 242 m, za kwo-

t´ 61,5 tys. z∏ oraz

� w ulicy Weso∏ej w Stanis∏awowie

Pierwszym – na odcinku 70,1 tys.

z∏.

Wykonawcà inwestycji b´dzie Za-

k∏ad us∏ug Budowlanych „INWO-

KAN” w Wyszkowie.

Termin realizacji – do 30 wrze-

Ênia 2014 r. 

� BW

ulica Pla˝owa ulica Pilawa

ulica Letnia

ulica Graniczna
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Sygnalizacja Êwietlna na ul. Izabeliƒ-

skiej ju˝ dzia∏a, a przebudowa mo-

stu na ul. Brukowej w∏aÊnie si´ roz-

poczyna. Tylko te dwa zadania to

milion z∏otych z bud˝etu powiatu le-

gionowskiego. Na ten rok powiat za-

planowa∏ jeszcze przebudow´ ulic

Ma∏o∏´ckiej i Szkolnej w Izabelinie

oraz Królewskiej i Zwyci´stwa

w Niepor´cie. 

Gmina Niepor´t jest najlepiej do-

inwestowanà z gmin, jeÊli chodzi

o inwestycje powiatowe. W tym ro-

ku powiat planuje wydaç tu ponad 7

milionów z∏otych, podobny by∏ koszt

powiatowych inwestycji drogowych

na naszym terenie zaledwie dwa la-

ta temu.

– Priorytetem przy projektowaniu

modernizowanych dróg jest dla nas

bezpieczeƒstwo. Urzàdzenia takie

jak azyle przy przejÊciach dla pie-

szych, bariery tam, gdzie to koniecz-

ne, wesz∏y ju˝ do standardu plano-

wanych rozwiàzaƒ. Szczególnà wa-

g´ przyk∏adamy do bezpieczeƒstwa

w sàsiedztwie placówek oÊwiato-

wych. – wyjaÊnia Robert Wróbel,

wicestarosta legionowski odpowie-

dzialny za inwestycje.

I faktycznie w prezentacji przygo-

towanej dla mieszkaƒców na spotka-

nie konsultacyjne znalaz∏o si´ miejsce

na szczegó∏owe omówienie rozwià-

zaƒ, jakie przewidziano na ul. Szkol-

nej przy izabeliƒskiej podstawówce.

Postulaty mieszkaƒców dotyczy∏y

przede wszystkim przebudowy po-

zosta∏ego, kilkusetmetrowego od-

cinka ul. Szkolnej, od szko∏y do

ul. Wrzosowej oraz poprawy oÊwie-

tlenia na skrzy˝owaniu ulic Izabeliƒ-

skiej i Szkolnej. Dokoƒczenie mo-

dernizacji Szkolnej b´dzie uzale˝-

nione od mo˝liwoÊci pozyskania

Êrodków zewn´trznych przez powiat

na t´ inwestycj´. JeÊli zaÊ chodzi

o doÊwietlenie skrzy˝owania, wójt

Maciej Mazur obieca∏ spraw´ prze-

analizowaç i podjàç odpowiednie

dzia∏ania. Natomiast wicestarosta

obieca∏, ̋ e w ramach tegorocznej in-

westycji zarówno na skrzy˝owaniu

Izabeliƒska/Szkolna, jak i Izabeliƒ-

ska/Ma∏o∏´cka zostanà zamontowa-

ne tzw. „kocie oczka”, czyli odbla-

skowe elementy w osi i kraw´dzi

jezdni, które poprawiajà widocz-

noÊç.

Prace na na 400-metrowym odcin-

ku Ma∏o∏´ckiej i na ul. Szkolnej,

na której przewidziano równie˝ bu-

dow´ parkingów przy szkole, roz-

pocznà si´ z ostatnim szkolnym

dzwonkiem. Przebudowa Królew-

skiej i Zwyci´stwa sà nast´pne w ko-

lejnoÊci. Tu roboty rozpocznà si´ za-

pewne pod koniec wakacji. Ich za-

kres b´dzie zale˝a∏ od cen, jakie

powiat uzyska w przetargu.

� red.

Wójt Gminy Niepor´t og∏asza kon-
kurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespo∏u Szkolno-Przed-
szkolnego w Wólce Radzymiƒskiej.
Adres: ul. Szkolna 79, 05-126 Nie-
por´t
1. Do konkursu mo˝e przystàpiç oso-

ba, która spe∏nia wymagania okre-

Êlone w § 1, § 2 ust. 1 oraz w § 10

rozporzàdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 27 paêdzierni-

ka 2009 r. w sprawie wymagaƒ,

jakim powinna odpowiadaç osoba

zajmujàca stanowisko dyrektora

oraz inne stanowisko kierownicze

w poszczególnych typach publicz-

nych szkó∏ i rodzajach publicz-

nych placówek (Dz. U. Nr 184,

poz. 1436, póên. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-

dzenia Ministra Edukacji Narodo-

wej z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie regulaminu konkursu

na stanowisko dyrektora publicznej

szko∏y lub publicznej placówki oraz

trybu pracy komisji konkursowej

(Dz. U. Nr 60, poz. 373, z póên.

zm.), oferty osób przyst´pujàcych

do konkursu powinny zawieraç:

1) uzasadnienie przystàpienia do kon-

kursu oraz koncepcj´ funkcjono-

wania i rozwoju Zespo∏u Szkolno-

-Przedszkolnego w Wólce Radzy-

miƒskiej;

2) poÊwiadczonà przez kandydata

za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´

dowodu osobistego lub innego do-

kumentu potwierdzajàcego to˝sa-

moÊç oraz poÊwiadczajàcego oby-

watelstwo kandydata;

3) ˝yciorys z opisem przebiegu pra-

cy zawodowej, zawierajàcy

w szczególnoÊci informacj´ o:

• sta˝u pracy pedagogicznej – w przy-

padku nauczyciela albo

• sta˝u pracy dydaktycznej – w przy-

padku nauczyciela akademickiego,

albo

• sta˝u pracy, w sta˝u pacy na stano-

wisku kierowniczym – w przypad-

ku osoby nieb´dàcej nauczycielem;

4) orygina∏y lub poÊwiadczone przez

kandydata za zgodnoÊç z orygina-

∏em kopie dokumentów potwier-

dzajàcych posiadanie wymagane-

go sta˝u pracy, o którym mowa

w ppkt. 3;

5) orygina∏y lub poÊwiadczone przez

kandydata za zgodnoÊç z orygina-

∏em kopie dokumentów potwier-

dzajàcych posiadanie wymagane-

go wykszta∏cenia, w tym dyplomu

ukoƒczenia studiów wy˝szych lub

Êwiadectwa ukoƒczenia studiów

podyplomowych z zakresu zarzà-

dzania albo Êwiadectwa ukoƒcze-

nia kursu kwalifikacyjnego z za-

kresu zarzàdzania oÊwiatà;

6) zaÊwiadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazaƒ zdrowotnych

do wykonywania pracy na stano-

wisku kierowniczym;

7) oÊwiadczenie, ˝e przeciwko kan-

dydatowi nie toczy si´ post´powa-

nie o przest´pstwo Êcigane z oskar-

˝enia publicznego lub post´powa-

nie dyscyplinarne;

8) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏

skazany prawomocnym wyrokiem

za umyÊlne przest´pstwo lub

umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

9) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏

karany zakazem pe∏nienia funkcji

zwiàzanych z dysponowaniem

Êrodkami publicznymi, o którym

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 usta-

wy z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-

powiedzialnoÊci za naruszenie dys-

cypliny finansów publicznych (Dz.

U. z 2013 r. poz. 168);

10) oÊwiadczenie o dope∏nieniu obo-

wiàzku, o którym mowa w art. 7

ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paê-

dziernika 2006 r. o ujawnieniu in-

formacji o dokumentach organów

bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944-

1990 oraz treÊci tych dokumentów

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1388); 

11) orygina∏ lub poÊwiadczonà przez

kandydata za zgodnoÊç z orygina-

∏em kopi´ aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub

dyplomowanego – w przypadku

nauczyciela;

12) orygina∏ lub poÊwiadczonà przez

kandydata za zgodnoÊç z orygina-

∏em kopi´ karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowego

– w przypadku nauczyciela i na-

uczyciela akademickiego;

13) oÊwiadczenie, ̋ e kandydat nie by∏

karany karà dyscyplinarnà, o któ-

rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-

ta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.

poz. 191) lub w art. 140 ust. 1

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

– Prawo o szkolnictwie wy˝szym

(Dz. U. z 2012, poz. 572, z póên.

zm.) – w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego;

14) oÊwiadczenie, ˝e kandydat ma

pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci

prawnych i korzysta z pe∏ni praw

publicznych – w przypadku oso-

by nieb´dàcej nauczycielem;

15) oÊwiadczenie, ̋ e kandydat wyra-

˝a zgod´ na przetwarzanie da-

nych osobowych zgodnie z usta-

wà z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926, z póên. zm.) w celach

przeprowadzenia konkursu

na stanowisko dyrektora.

3. Oferty nale˝y sk∏adaç w kancela-

rii Urz´du Gminy Niepor´t, plac

WolnoÊci 1, 05 – 126 Niepor´t,

w zamkni´tych kopertach z poda-

nym adresem zwrotnym, telefonem

kontaktowym i dopiskiem „Kon-

kurs na stanowisko dyrektora Ze-

spo∏u Szkolno-Przedszkolnego

w Wólce Radzymiƒskiej” w ter-
minie do 4 lipca 2014 r. do
godz. 16.00.

4. Konkurs przeprowadzi komisja

konkursowa powo∏ana przez Wój-

ta Gminy Niepor´t.

5. O terminie oraz miejscu przepro-

wadzania post´powania konkurso-

wego kandydaci zostanà powiado-

mieni indywidualnie. 

OGŁOSZENIA
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ¡IEPOR¢T o wyło˝eniu do publicznego wglàdu
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa
Rembelszczyzna – rejon po zachodniej stronie Kanału ˚eraƒskiego, w gminie Niepor´t”

WÓJT GMINY ¡IEPOR¢T POSZUKUJE OSOBY Z DOÂWIADCZENIEM DO PRACY 
W DZIALE PODATKÓW I WINDYKACJI 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647,

ze zm.) oraz uchwa∏y Rady Gminy

Niepor´t Nr XXV/38/2012 z dnia 10

maja 2012 r. zawiadamiam o wy∏o˝e-

niu do publicznego wglàdu projektu

„Miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla cz´Êci obsza-

ru so∏ectwa Rembelszczyzna – rejon

po zachodniej stronie Kana∏u ˚eraƒ-

skiego, w gminie Niepor´t”, wraz

z prognozà oddzia∏ywania na Êrodo-

wisko, w dniach od 26.06.2014 r.
do 24.07.2014 r. w siedzibie Urz´du

Gminy Niepor´t Dzia∏ Zagospodaro-

wania Przestrzennego (pok. nr 8)

w godzinach od 9.00 do 15.00,

w dniach pracy Urz´du Gminy. 

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi

w projekcie planu miejscowego roz-

wiàzaniami odb´dzie si´ w dniu

30.06.2014 r. w sali konferencyjnej

Urz´du Gminy Niepor´t o godz. 16.00.

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

sk∏adaç na piÊmie do Wójta Gminy

Niepor´t, z podaniem imienia i na-

zwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej i adresu oraz oznaczenia nie-

ruchomoÊci, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 07.08.2014 r. Jako wniesio-

ne na piÊmie uznaje si´ równie˝

uwagi wniesione w postaci elektro-

nicznej opatrzone bezpiecznym pod-

pisem elektronicznym, weryfikowa-

nym przy pomocy wa˝nego kwalifi-

kowanego certyfikatu w rozumieniu

ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001r.

o podpisie elektronicznym (Dz. U.

z 2013 r., poz. 262) lub opatrzone

podpisem potwierdzonym profilem

zaufanym ePUAP w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 17 lute-

go 2005 r. o informatyzacji dzia∏alno-

Êci podmiotów realizujàcych zadania

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235,

ze zm.) lub za pomocà elektronicznej

skrzynki podawczej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 17 lute-

go 2005 r. o informatyzacji dzia∏alno-

Êci podmiotów realizujàcych zadania

publiczne.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce

pracy udost´pnione sà na stronie in-

ternetowej Urz´du Gminy Niepor´t

www.nieporet.pl (zak∏adka praca),

oraz na tablicy og∏oszeƒ Urz´du

Gminy Niepor´t, adres: Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t.

Informacje w sprawie pracy uzyskaç

mo˝na w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

pokój Nr 18, lub tel. 22 767-04-24

lub 22 767-04-19. 

ZOSTA¡ wolontariuszem
triathlonu
Ogólnopolska impreza Triathlon Series

od lat cieszy si´ ogromnà popularno-

Êcià wÊród zawodników, którzy pragnà

sprawdziç swoje mo˝liwoÊci w kombi-

nacji p∏ywania, kolarstwa i biegania.

Organizatorzy przewidujà, ̋ e w niepo-

r´ckim etapie Volvo Triathlon Series

mo˝e wziàç udzia∏ od 900 do 1000

uczestników. Urzàd Gminy aktywnie

w∏àcza si´ w organizacj´ i zabezpiecze-

nie przebiegu zawodów, zapewnienia

wsparcie ze strony s∏u˝b porzàdko-

wych i jednostek ratowniczych. 

Potrzebni sà te˝ wolontariusze, któ-

rzy pomagaç b´dà podczas imprezy. 

Jest to okazja dla m∏odych mi∏oÊni-

ków sportu, studentów chcàcych zdo-

byç doÊwiadczenie przy organizacji

ciekawej imprezy lub po prostu pra-

gnàcych uczestniczyç w emocjonujà-

cym wydarzeniu. 

Wolontariusze, w zale˝noÊci

od swojego wieku, mogà pomagaç

przy:

• rejestracji zawodników (co naj-

mniej 18 lat)

• demonta˝u chipów po zakoƒczeniu

zawodów (co najmniej 16 lat)

• wyjÊciu z wody (co najmniej 18 lat)

• strefach zmian, stanowisko tzw.

„kierunkowego” (co najmniej 16 lat)

• bufetach (co najmniej 16 lat)

• ustawieniu i demonta˝u scenografii

(co najmniej 18 lat).

Zainteresowani proszeni sà o kon-

takt z koordynatorem wolontariuszy

za poÊrednictwem poczty e-mail: in-

fo@TriathlonPL.com

Dok∏adne informacje znajdujà si´

na stronie www.nieporet.pl w zak∏ad-

ce TRIATHLON W GMINIE NIEPO-

R¢T. �

13 lipca na terenie gminy Niepor´t rozegrany zostanie drugi z czterech
etapów ogólnopolskich zawodów sportowych Volvo Triathlon Series.

Kolejne powiatowe inwestycje w gminie Niepor´t zostały
skonsultowane z mieszkaƒcami. W tym roku powiat planuje wydaç
na terenie naszej gminy 7 milionów złotych.

MILIONY na drogi
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W uroczystoÊci, która odby∏a si´

po mszy Êwi´tej w koÊciele N. M. P.

Królowej, wzi´li udzia∏: Pose∏

na Sejm RP Zenon Durka, Wójt Gmi-

ny Niepor´t Maciej Mazur, Zast´pca

Wójta Alicja Soko∏owska, Wiceprze-

wodniczàcy Rady Gminy Marian

Oszczyk, Ksiàdz Proboszcz Piotr

Âliwka, radni, so∏tysi oraz mieszkaƒ-

cy. Wójt Maciej Mazur podzi´kowa∏

Ksi´dzu Proboszczowi i mieszkaƒcom

za podj´cie inicjatywy nadania rondu

imienia Kardyna∏a Stefana Wyszyƒ-

skiego, Wielkiego Polaka, Kardyna∏a

Tysiàclecia.

Ksiàdz Proboszcz Piotr Âliwka do-

kona∏ poÊwi´cenia ronda w asyÊcie

Rycerzy Jana Paw∏a II oraz odmówi∏

modlitw´ w intencji bezpieczeƒstwa

jego u˝ytkowników.

Od momentu powstania rondo

wp∏yn´∏o istotnie na popraw´ bezpie-

czeƒstwa w ruchu drogowym, które-

go wymaga∏o zw∏aszcza sàsiedztwo

szko∏y. Obecnie prezentuje si´ bardzo

efektownie, obsadzone starannie do-

branà roÊlinnoÊcià. 

� BW

RONDO im. Kardynała Stefana Wyszyƒskiego w Józefowie

1 czerwca w Józefowie odbyła si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia ronda im. Kardynała Stefana Wyszyƒskiego,
które poło˝one jest na skrzy˝owaniu ulicy Stru˝aƒskiej z ulicà Szkolnà. 

U-RODZINY Sołtysa i Dzieƒ
Dziecka w Józefowie

Wspólne Êwi´towanie rozpocz´∏a

msza Êwi´ta w koÊciele N. M. P. Kró-

lowej w Józefowie, którà celebrowa∏

Ksiàdz Proboszcz Piotr Âliwka. Po jej

zakoƒczeniu odby∏o si´ uroczyste po-

Êwi´cenie ronda im. Kardyna∏a Stefa-

na Wyszyƒskiego.

Na placu przy szkole czeka∏y,

zw∏aszcza na najm∏odszych, liczne

niespodzianki. Rozstawione zosta∏y

dmuchane pa∏ace i basen z kulami

wodnymi. W r´kach klauna Cezarego

balony nabiera∏y baÊniowych kszta∏-

tów, pojawi∏y si´ te˝, budzàc szczerà

radoÊç, ogromne kolorowe baƒki my-

dlane. Dzieci brali udzia∏ w zabawie

z chustà Klanza, Êciga∏y si´ na dmu-

chanym torze przeszkód i rywalizowa-

∏y w zmaganiach z w´˝em stra˝ackim.

Wielkà atrakcjà by∏ pokaz jazdy kon-

nej i skoków przez przeszkody na par-

kurze. W namiocie promocyjnym

Gminy Niepor´t czeka∏y konkursy

z nagrodami, a maskotka Bóbr zaba-

wia∏ dzieci i rozdawa∏ balony. WÊród

wielu stoisk wyró˝nia∏y si´ zw∏aszcza

dwa – Rady Rodziców przy Szkole

Podstawowej w Józefowie z obfitoÊcià

ciast oraz so∏tysów, którzy przygoto-

wali dla uczestników Êwi´ta wspania-

∏y pocz´stunek. 

Na scenie królowa∏y dzieci i m∏o-

dzie˝. Prezentowali si´ nagrodzeni

uczestnicy konkursu „Piosenka dobra

na wszystko”, zespo∏y taneczne, bale-

towe i wokalne z Gminnego OÊrodka

Kultury i jego filii oraz bardzo utalen-

towane solistki. ZaÊpiewa∏y chóry

„Echo Niepor´tu” i „M∏odzie˝ 50+”,

a tak˝e zespó∏ „Józefinki” z so∏tysem

Stanis∏awem R´belskim. 

Przed scenà zorganizowany zosta∏

trening zumba fitness oraz pokaz nie-

zwyk∏ych akrobacji rowerowych. 

W trakcie uroczystoÊci jej uczestni-

ków powitali gospodarze i przybyli

goÊcie – Wójt Gminy Maciej Mazur,

Starosta Powiatu Legionowskiego Jan

Grabiec, jego Zast´pca Robert Wróbel,

Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska,

Przewodniczàcy Rady Gminy Euge-

niusz Woêniakowski, Zast´pca Prze-

wodniczàcego Rady Marian Oszczyk,

Radna Powiatowa Bogus∏awa Toma-

sik, so∏tysi Stanis∏aw R´belski, Ry-

szard Zajàc, Beata Kostro, Halina

Okoƒska, Barbara Kwieciƒska, An-

drzej Jaszczur i Wojciech Szybowski.

Wójt Maciej Mazur wr´czy∏ nagrody

zwyci´zcom konkursów, w tym Tur-

nieju Pi∏ki No˝nej, w którym wystar-

towa∏o 8 dru˝yn. 

Dla so∏tysów przygotowany zosta∏

specjalny konkurs, w którym wykazaç

musieli si´ zr´cznoÊcià i pomys∏owo-

Êcià. 

Dzieƒ pe∏en wra˝eƒ zakoƒczy∏y wy-

st´py zespo∏ów Hektor oraz Focus.

Serdecznie dzi´kujemy mieszkaƒcom

za wspólne sp´dzenie czasu, a sponso-

rom wydarzenia Operatorowi Gazocià-

gów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A

i firmie Bericap za ufundowanie bez-

p∏atnych atrakcji dla dzieci. � BW

Tegoroczny festyn U-Rodziny Sołtysa, połàczony z obchodami 
Dnia Dziecka, było wspaniałà okazjà do rodzinnego Êwi´towania
i wspólnego sp´dzenia wielu godzin, wypełnionych mnóstwem atrakcji.

C
a∏a Polska Êwi´towa∏a 25 roczni-

c´ wyborów przeprowadzo-

nych 4 czerwca 1989 roku, b´dà-

cych rezultatem porozumienia zawarte-

go pomi´dzy w∏adzà komunistycznà

a przedstawicielami cz´Êci opozycji

i KoÊcio∏a podczas obrad Okràg∏ego

Sto∏u.

Równie˝ Rada Gminy Niepor´t po-

stanowi∏a uhonorowaç rocznic´ tego

wydarzenia, organizujàc uroczystà se-

sj´. Radni przyj´li uchwa∏´, w której

postanowili „(…) Uczciç 25. rocznic´

pierwszych cz´Êciowo wolnych wybo-

rów w powojennej Polsce, które za-

koƒczy∏y si´ zwyci´stwem „Solidarno-

Êci”. Ich konsekwencjà by∏ upadek ko-

munizmu i przemiany polityczne nie

tylko w Polsce, ale równie˝ w ca∏ej

Europie Ârodkowo-Wschodniej. (…)

Rada Gminy Niepor´t wyra˝a szacu-

nek wszystkim osobom, które swoimi

dzia∏aniami wytyczy∏y drog´ ku demo-

kratycznej i wolnej Polsce (…).” 

Uczestnicy sesji z zainteresowa-

niem zapoznali si´ z rozdanymi im

materia∏ami archiwalnymi– pierwszà

stronà Gazety Wyborczej z 8 ma-

ja 1989 roku, ze zdj´ciem i wypowie-

dzià Lecha Wa∏´sy oraz zdj´ciami, do-

kumentujàcymi zachodzàce wówczas

w Polsce przemiany.

O panujàcej wówczas w kraju

i w gminie atmosferze nadziei, jakà da-

wa∏o poczucie odzyskanej WolnoÊci

opowiada∏ podczas sesji Jan Kaliƒski,

b´dàcy wówczas przewodniczàcym

gminnego Ko∏a SolidarnoÊci. Pierwsze

wolne wybory samorzàdowe, które

mia∏y miejsce rok póêniej, da∏y szan-

s´ lokalnym wspólnotom na rozwój

gospodarczy, spo∏eczny i kulturalny,

zmieni∏y te˝ ÊwiadomoÊç obywatelskà.

Refleksjami o tym, jak daleko zasz∏y

zmiany w gminie Niepor´t w ciàgu mi-

nionego çwierçwiecza, czy wykorzy-

staliÊmy historycznà szans´ podzielili

si´ przedstawiciele gminnego samo-

rzàdu, zwiàzani z nim od wielu lat–

wójt Maciej Mazur, dyrektor OSiR

Andrzej Kula, dyrektor GZO – Henry-

ka Galas. Rozwój infrastruktury, nowe

drogi, szko∏y, oÊrodki kultury, ba-

za sportowa, pozyskiwane Êrodki unij-

ne umo˝liwiajàce realizacj´ du˝ych in-

westycji sprawi∏y, ˝e mo˝emy byç

dumni ze swojej Ma∏ej Ojczyzny i na-

szych wspólnych dokonaƒ. Dotych-

czasowe dzia∏ania kontynuowaç b´dà

m∏odzi obecnie mieszkaƒcy, których

reprezentowali podczas sesji harcerze

ze Szczepu 14. Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych Niepor´t, ak-

tywnie uczestniczàcy w ˝yciu spo∏ecz-

nym i kulturalnym gminy. 

Artystycznà opraw´ Âwi´ta WolnoÊci

przygotowali uczniowie Gimnazjum im.

Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920

roku w Stanis∏awie Pierwszym z opie-

kunkà Marzenà Mudà nauczycielkà hi-

storii. W szkole przygotowana zosta∏a

wystawa przedmiotów codziennego

u˝ytku z lat 80. i 90., które w cz´Êci

zwiedzajàcych wzbudzi∏y ˝ywe wspo-

mnienia, a chór pod kierunkiem Barba-

ry Jankowskiej wykona∏ utwory zwiàza-

ne z ruchem SolidarnoÊci.

Serdecznie dzi´kujemy uczestnikom

uroczystoÊci za obecnoÊç, podzielenie

si´ wspomnieniami i wspólne prze˝y-

wanie Âwi´ta WolnoÊci. � BW

4 czerwca, 25 lat po pierwszych
cz´Êciowo wolnych wyborach
w powojennej Polsce, w Gminie
Niepor´t odbyły si´ uroczystoÊci,
upami´tniajàce to historyczne
wydarzenie. Patronat nad nimi
sprawował Prezydent RP
Bronisław Komorowski.

4 CZERWCA – Âwi´to WolnoÊci
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Matylda Astrachancew – 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. Matylda jest

kulturalnà i sympatycznà uczennicà.

Utrzymuje bardzo dobre relacje

z rówieÊnikami. Okazuje szacunek osobom

doros∏ym i rówieÊnikom. Przestrzega norm

i zasad obowiàzujàcych w ˝yciu szko∏y.

Bierze udzia∏ w konkursach

przedmiotowych i zawodach sportowych.

Od dwóch lat trenuje p∏ywanie w UKS

„FALA”. Reprezentuje szko∏´ w Poczcie

Sztandarowym.

Mikołaj Kamiƒski – 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. Miko∏aj to

uczeƒ odznaczajàcy si´ wysokà kulturà

osobistà. Jest weso∏y, kole˝eƒski i ch´tnie

pomaga innym. Rzetelnie pracuje

nad poszerzeniem swojej wiedzy. Jest

obowiàzkowy i zawsze przygotowany

do lekcji. Reprezentuje szko∏´ w konkursach

przedmiotowych i zawodach sportowych.

Zdoby∏ II miejsce w Powiatowym Konkursie

J´zyka Angielskiego. Dba o honor i tradycj´

naszej szko∏y.

Paulina Wróbel– 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. Paulina bra∏a

udzia∏ w wielu konkursach przedmiotowych

oraz zawodach sportowych. Szczególne

osiàgni´cia to wyró˝nienie w Mazowieckim

Konkursie Informatyczny (z zakresu grafiki

komputerowej) – animacja komputerowa

„Moja pasja”, I miejsce w Gminnym

Konkursie Matematycznym „Ma∏y Pitagoras”

oraz III miejsce w Gminnym Konkursie

J´zyka Polskiego.

Paulina jest uczennicà o bardzo rozleg∏ych

zainteresowaniach, w których piel´gnowanie

wk∏ada du˝o pasji i pracy. ¸àczy w sobie

cechy humanistki i umys∏u Êcis∏ego, co

pozwoli∏o jej odnieÊç liczne sukcesy zarówno

w konkursach polonistycznych, jak

i matematyczno-przyrodniczych. Cechuje jà

wyjàtkowa wytrwa∏oÊç i konsekwencja

w dzia∏aniu, dzi´ki czemu regularnie osiàga

bardzo wysokie wyniki w nauce. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA TOKAJA
W NIEPOR¢CIE

Michał Sobieski – 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. 

Szczególne osiàgni´cia: finalista konkursu

kuratoryjnego z przyrody, laureat wielu

konkursów o zasi´gu gminnym

i powiatowym: przyrodniczych,

matematycznych, mitologicznych. 

Micha∏ interesuje si´ przyrodà, naukà

i technikà. Lubi graç w gry planszowe,

czytaç ksià˝ki i robiç doÊwiadczenia.

Michał Serwiƒski – 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. 

Szczególne osiàgni´cia: doszed∏

do drugiego etapu konkursu kuratoryjnego

z przyrody, laureat konkursów

mitologicznych i przyrodniczych o zasi´gu

gminnym i powiatowym. 

Micha∏ interesuje si´ przyrodà i pi∏kà

r´cznà, a w czasie wolnym lubi graç

na komputerze.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
W JÓZEFOWIE

Maria Furman – 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. Szczególne

osiàgni´cia to III miejsce w Powiatowym

konkursie „Policjanci sà wÊród nas” oraz

II miejsce w XI Gminnym Konkursie

Przyrodniczym ,,Z Przyrodà na Ty”.

Weronika Szraga – 38 punktów
na sprawdzianie szóstoklasisty. Zawsze by∏a

tam gdzie jej potrzebowano. „Nigdy nikomu

nie odmówi∏a pomocy. Wiele godzin

poÊwi´ci∏a pracy charytatywnej. Zawsze

zaanga˝owana, ch´tna do zdobywania wiedzy

i wyró˝niajàca si´ nie tylko osiàgni´ciami,

ale tak˝e wysokà kulturà osobistà”

– wychowawca, p. Agnieszka Matecka.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 28 PUŁKU STRZELCÓW
KANIOWSKICH W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ

Weronika Broda – 40 punktów.

Weronika osiàga bardzo dobre wyniki

w nauce. To dziewczynka niezwykle

ambitna i pracowita. Jest uczennicà

o wysokiej kulturze osobistej.

Wyró˝nia si´ nieprzeci´tnà

obowiàzkowoÊcià. Swoje zdolnoÊci popiera

systematycznà pracà.

Aleksandra Kempfi – 39 punktów. 

Ola jest pasjonatkà sportu, który sama

czynnie uprawia, trenujàc siatkówk´

w „Legionovii” i osiàgajàc liczne sukcesy.

Jest najlepszà uczennicà w szkole. Bierze

udzia∏ w licznych konkursach

przedmiotowych, m.in. zaj´∏a I miejsce

w Gminnym Konkursie J´zyka Polskiego.

Ch´tnie w∏àcza si´ w organizowanie ró˝nych

imprez szkolnych. Godna podkreÊlenia jest

równie˝ jej wysoka kultura osobista.

Urszula Pakuła – 38 punktów. 

Ula to humanistka w pe∏nym tego s∏owa

znaczeniu. To dziewczynka ˝yjàca we

w∏asnym Êwiecie zdominowanym z jednej

strony przez marzenia, z drugiej -

sprecyzowane plany ˝yciowe.

Ula to dziewczynka o szerokich

zainteresowaniach, zwiàzanych przede

wszystkim z literaturà.

Dominika Stefaƒska – 38 punktów.

Dominika przejawia zainteresowania

przedmiotami humanistycznymi.

Zaj´∏a II miejsce w Gminnym Konkursie

J´zyka Polskiego. Jest ambitna i kreatywna.

Swojà otwartoÊcià zjednuje sympati´

nauczycieli i kolegów. 

Cechujà jà skromnoÊç i wra˝liwoÊç.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SAPERÓW
KOÂCIUSZKOWSKICH W IZABELINIE

Zainteresowania pozaszkolne Pauliny

zwiàzane sà z takimi dziedzinami jak: gra

w szachy i warcaby, taniec, muzyka

(w szczególnoÊci jazz, muzyka klasyczna),

Êpiew, malarstwo oraz inne formy sztuki,

a tak˝e czytelnictwo. Ch´tnie bierze

udzia∏ w akcjach charytatywnych

i ekologicznych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO 
W BIAŁOBRZEGACH

PRZEDSTAWIAMY uczniów, którzy osiàgn´li
najlepsze wyniki z testu szóstoklasisty



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LIPCU 2014 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Kwitnàcej WiÊni, Nowolipie,
Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego, 
Wieczorna Bryza

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

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 Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Alegro, 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
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W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie odbyła
si´ IX edycja Gminnego Konkursu J´zyka Angielskiego pod patronatem
Wójta Gminy Niepor´t. 

GMINNY Konkurs J´zyka Angielskiego

Do
konkursu przystàpi∏o po-

nad 150 uczniów ze

wszystkich szkó∏

w Gminie Niepor´t. W dwóch eta-

pach uczniowie zmagali si´ z zada-

niami konkursowymi, które obejmo-

wa∏y çwiczenia typu: s∏uchanie, czy-

tanie, funkcje j´zykowe, Êrodki

j´zykowe oraz gramatyka.

Powo∏ano trzy komisje konkurso-

we, w sk∏ad których wesz∏y nauczy-

cielki j´zyka angielskiego ze szkó∏

podstawowych z Gminy Niepor´t

(osobno dla uczniów klasy IV, V

i VI). Wyniki konkursu przedstawia-

jà si´ nast´pujàco:

Klasa IV

I miejsce – Miko∏aj Bodzan SP Jó-

zefów

II miejsce – Damian Piàtkowski SP

Bia∏obrzegi

III miejsce – Karol Zaborski SP Jó-

zefów oraz Micha∏ Kotwas SP Nie-

por´t

Klasa V

I miejsce – Sylwia Ka∏u˝na SP Nie-

por´t

II miejsce – Aleksandra Gradek SP

Bia∏obrzegi oraz Amelia Strupie-
chowska SP Bia∏obrzegi 

III miejsce – Kalina Petrykowska
SP Niepor´t

Klasa VI

I miejsce – Miko∏aj Kamiƒski SP

Niepor´t

II miejsce – Micha∏ Sobieski SP Jó-

zefów

III miejsce – Julia Ostrowska SP

Józefów oraz Julia Pisarek SP Iza-

belin

� SP Józefów

W dniach 30-31 maja
w Siedlcach
rozegrano XVI Mazowieckie
Igrzyska Młodzie˝y 
Szkolnej w minisiatkówce
dziewczàt. 
Do rywalizacji
przystàpiło 8 najlepszych
dru˝yn wyłonionych
w gminnych, powiatowych
i mi´dzypowiatowych
rozgrywkach, 
a wÊród nich dziewcz´ta
ze Szkoły Podstawowej
w Józefowie. 

Zbierajàc informacje od mieszkaƒców Gminy Niepor´t
przypadkowo poznaj´ bardzo ciekawe historie. W Rynii
spotkałem pana, którego historia ˝ycia okazała si´ bardzo
interesujàca. Okazało si´, ˝e był w SolidarnoÊci, pracował w FSO
i po wprowadzeniu Stanu Wojennego strajkował w tym zakładzie
za co wraz z trzema kolegami pół roku siedział w wi´zieniu.
Chciałbym opowiedzieç jego histori´ właÊnie teraz w obliczu
obchodzonej niedawno 25. rocznicy pierwszych cz´Êciowo
wolnych wyborów.

UCZENNICE SP w Izabelinie trzecie
w województwie mazowieckim!
Po oficjalnym losowaniu trafiliÊmy

do grupy A, gdzie po dramatycznej

walce pokonaliÊmy 2:1 Szko∏´ Podsta-

wowà nr 34 w Radomiu (jak si´ póê-

niej okaza∏o, jako jedyni wygraliÊmy

ze zwyci´zcà turnieju). W decydujà-

cym secie wygranym 16:14, przegry-

waliÊmy ju˝ 10:13. Bardzo wa˝nà

zmian´ i wiar´ w koƒcowy sukces da-

∏a uczennica Magdalena Postek. Na-

st´pnie w grupie pokonaliÊmy 2:1

Szko∏´ Podstawowà Nr 7 w M∏awie.

Niestety, w ostatnim meczu przegrali-

Êmy 1:2 z jednym z faworytów turnie-

ju, Szko∏à Podstawowà nr 30 w War-

szawie. Jednak szcz´Êcie nam sprzyja-

∏o i dzi´ki wygranej 2:0 z SP nr 34

w Radomiu z SP nr 30 w Warszawie

cieszyliÊmy si´ z awansu do pó∏fina∏u.

W sobot´ stan´liÊmy do walki ze

Szko∏à Podstawowà w W´growie

(szybko rozwijajàcym si´ oÊrodkiem

siatkarskim, który obj´ty jest progra-

mem Siatkarskich OÊrodków Szkole-

nia). Po zaci´tym spotkaniu stojàcym

na wysokim poziomie przegrali-

Êmy 2:1, a na twarzach dziewczàt po-

jawi∏y si´ ∏zy smutku i brak wiary

w koƒcowy sukces.

Jednak dzi´ki przede wszystkim

„dobrym duszkom dru˝yny”, Maryli

Karczmarczyk oraz siostrom Sylwi

i Magdzie Postek, dru˝yna ponownie

si´ odrodzi∏a, by wygraç 2:1 z kolej-

nym silnym oÊrodkiem siatkarskim, ja-

kim jest Szko∏a Podstawowa nr 2

w Ostro∏´ce i zdobyç upragniony brà-

zowy medal XVI Mazowieckich

Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej. Nale˝y

równie˝ w tym miejscu wspomnieç, i˝

w województwie mazowieckim jest

ok. 1790 szkó∏ podstawowych, a my

byliÊmy jedynà dru˝ynà reprezentujà-

cà szko∏y wiejskie. 

KolejnoÊç koƒcowa: Szko∏a Podstawo-

wa nr 34 w Radomiu, 2. Szko∏a Podsta-

wowa w Wegrowie, 3. Szko∏a Podstawo-

wa w Izabelinie, 4. Szko∏a Podstawowa

nr 2 w Ostro∏´ce, 5. Szko∏a Podstawowa

nr 30 w Warszawie, 6. Szko∏a Podstawo-

wa nr 22 w P∏ocku, 6. Szko∏a Podstawo-

wa nr 1 w Nadarzynie, 7. Szko∏a Podsta-

wowa nr 7 w M∏awie.

Ogromnà satysfakcj´, przyjemnoÊç

i zaszczyt reprezentowania naszego

powiatu, naszej gminy oraz Szko∏y

Podstawowej w Izabelinie mia∏y: Syl-

wia i Magda Postek, Maryla Karcz-

marczyk, Karolina Szablewska, Patry-

cja Bartkowska, Ola Ho∏uj, Natalka

Urban, Karolina Banaszek, Weronika

Paw∏owska, Weronika Makowska. 

Opiekunem dru˝yny by∏ nauczyciel

wychowania fizycznego SP w Izabe-

linie Adam Pomaski, natomiast trene-

rem Dariusz PieÊniak. � DP

HENRYK SIEMI¡SKI urodzi∏ si´

w 1938 roku w ma∏ej miejscowoÊci

Stoczek, pod Za∏ubicami. Póêniej

mieszka∏ w Rynii gdzie równie˝

ucz´szcza∏ do szko∏y a po ukoƒcze-

niu tam nauki, do placówki w Dàb-

kowiênie, matur´ zda∏ w Legiono-

wie. Ukoƒczy∏ szko∏´ ˚eglugi Âród-

làdowej we Wroc∏awiu. Prowadzi∏

holowniki, pchacze, statki wyciecz-

kowe. Przez 10 lat p∏ywa∏ wodolo-

tem po wodach Zalewu Zegrzyƒskie-

go. Póêniej pracowa∏ w Fabryce Sa-

mochodów Osobowych na ˚eraniu

w Warszawie w zak∏adzie nr 7 (od-

lewnia). 

W odpowiedzi na Stan Wojenny

wprowadzony 13 grudnia 1981 ro-

ku, 15 grudnia o godzinie 14 wraz

z Edwardem Berezà, Józefem Bu-

czoniem i Edwardem Jankowskim

utworzyli komitet strajkowy i rozpo-

cz´li akcj´ protestacyjnà na terenie

zak∏adu nr 5 (narz´dziownia) FSO.

Z polecenia kierownictwa fabryki za-

mkni´te zosta∏y wszystkie bramy co

uniemo˝liwi∏o dotarcie na jej teren

drugiej zmiany pracowników a tym

samym ich ewentualnego przy∏à-

czenia si´ do strajkujàcych. Wieczo-

rem oko∏o godziny 21 przyjecha∏o

ZOMO. 

Zak∏ad nr 5 znajdowa∏ si´ oko-

∏o 50 m od bramy g∏ównej. Strajku-

jàcy próbowali zaspawaç bram´.

Niestety nie zdà˝yli i zomowcy

wtargn´li na ich teren. Funkcjonariu-

sze uzbrojeni w broƒ, tarcze, pa∏ki

ustawili si´ w szpalerze od zak∏adu

nr 5 a˝ do bramy g∏ównej i wypro-

wadzani wszystkich strajkujàcych.

Mieli list´ dzi´ki czemu wiedzieli

kto jest w komitecie strajkowym.

Henryk Siemiƒski i jego wspó∏towa-

rzysze zostali w wi´êniarce zawie-

zieni na komisariat przy ul. Cyryla

i Metodego. 

W tamtych czasach miejsce to cie-

szy∏o si´ w stolicy nie najlepszà, de-

likatnie rzecz ujmujàc, s∏awà. Mili-

cjanci z tego komisariatu uwa˝ani

byli za szczególnie bezwzgl´dnych

i nie majàcych skrupu∏ów w stosowa-

niu Êrodków przymusu. Znane by∏o

nawet „Êmieszne w tych nieÊmiesz-

nych” czasach powiedzenie: „Cyryl

jak Cyryl, ale te jego Metody...”

Tam trzymani byli przez 48 godzin

w piwnicznych celach. Ukarani ko-

legium wynoszàcym oko∏o dwa mie-

si´czne wynagrodzenia z przyspie-

szonym 48 godzinnym terminie p∏at-

noÊci.

Kiedy wydawa∏o si´, ̋ e sprawa zo-

sta∏a zakoƒczona i pan Henryk by∏

w swoim domu w Rynii w nocy

przyjecha∏a po niego milicja i mimo

zap∏acenia wysokiego kolegium zo-

sta∏ z powrotem zawieziony do ko-

misariatu przy ul. Cyryla i Metode-

go. Zdà˝y∏ jedynie ciep∏o si´ ubraç

zabierajàc gruby ko˝uch. Na miejscu

dowiedzia∏ si´, ̋ e jego koledzy z ko-

mitetu strajkowego równie˝ zostali

przywiezieni tylko ka˝dy z nich sie-

dzia∏ w innej celi przez co nie mi´li

ze sobà kontaktu. Rozpocz´∏y si´

nocne przes∏uchania „w celi nie bi-

li, ale gdy brali na przes∏uchanie to

t∏ukli od piwnicy do pierwszego pi´-

tra, gdzie znajdowa∏ si´ gabinet Pro-

kurator. Wybili mi z´by” 

Jednego dnia milicjant pomyli∏ si´

i po spacerze wpuÊci∏ wszystkich

czterech do jednej celi i zanim napra-

wiono t´ pomy∏k´ Panowie zdà˝yli

uzgodniç swoje stanowiska. 

W wigili´ 24 grudnia 1981 roku

zosta∏ przewieziony do wi´zienia

na warszawskiej Bia∏o∏´ce, gdzie

w pojedynczej celi pawilonu nr 4,

sp´dzi∏ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia. 

Nast´pnie na trzy dni, wprowadzo-

no do jego celi wi´ênia, podajàcego

si´ za jednego z cz∏onków komitetu

strajkowego Huty Warszawa: „Jak ja

si´ zorientowa∏em jak on przyszed∏

i zaczà∏ mnie wypytywaç jak to by-

∏o? Kto tym strajkiem kierowa∏? Kto

by∏ najwa˝niejszy? (...) a wszystkich

ch∏opaków z komitetu w hucie zna-

∏em (...) nic mu nie opowiada∏em,

gdy˝ by∏em pewien, ˝e jest to pod-

stawiony milicjant” 

Po kilku rozprawach i ciàg∏ych

wnioskach o uniewinnienie, sprawa

trafi∏a do Sàdu Najwy˝szego.

Na rozprawie 14 lipca 1982 roku Sàd

Najwy˝szy uchyli∏ areszt. Pan Hen-

ryk wróci∏ do domu niosàc pod pa-

chà ko˝uch, który mia∏ na sobie pod-

czas zimowego aresztowania. Osta-

teczne sprawa zosta∏a umorzona 10

lutego 1983 roku. 

Kiedy drugi raz zosta∏ przyj´ty

do pracy w fabryce, mimo szanta˝u

nie podpisa∏ tak zwanej „lojalki”. 

Pozosta∏ ˝al, ˝e nikt z Solidarno-

Êci nie pomóg∏ jemu ani kolegom. 

Wsparli pracownicy z zak∏adu cz´-

Êciowo sk∏adajàc si´ na adwokata

a teraz ju˝ nikt nie pami´ta o zwy-

k∏ych robotnikach, którzy kolporto-

wali ulotki i czynnie anga˝owali si´

w walk´ z re˝imem. Pami´ç o mniej-

szych strajkach znikn´∏a w cieniu

Ursusa i Radomia. 

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 
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Dokumenty z archiwum IPN.

Archiwum prywatne Henryka Siemiƒskiego.

Siedziałem 
za SolidarnoÊç
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Musicie, musicie, musicie za
kark wziàç i stràciç go z chmur
W wyniku luzowania jednostek brytyjskich 5 Kre-

sowa Dywizja Piechoty zaj´∏a stanowiska u pod-

nó˝a grzbietu Castellone, na pó∏nocny zachód

od klasztoru Monter Cassino. Celem jej pierwsze-

go ataku mia∏y byç: po∏udniowa cz´Êç grzbietu

zwanego „Widmo”, wzgórza 517 i San Angelo.

3 Dywizja Strzelców Karpackich przej´∏a stano-

wiska na wysokoÊci klasztoru Benedyktynów

na Monte Cassino, a jej zadaniem bojowym by-

∏o zaj´cie wzgórza 593 i wzgórza Massa Albane-

ta. O godzinie 20.00 11 maja 1944 r. przyszed∏

do dywizji II Korpusu krótki rozkaz: „O pó∏no-

cy rozpoczynamy ofensyw´” **. O godzi-

nie 23.00 prawie 2 tysiàce dzia∏ 5 Armii Amery-

kaƒskiej 8 Armii Brytyjskiej oraz artyleria II Kor-

pusu Polskiego rozpocz´∏y ostrza∏ pozycji

niemieckich na Monte Cassino i okolicach.

Trwa∏o czterdziestominutowe przygotowanie ar-

tyleryjskie przed czwartym natarciem na szczyt.

Na odcinku Polskiego Korpusu, który mia∏ wy-

konaç atak prze∏amujàcy g∏ównà pozycj´ nawa-

∏a artyleryjska trwa∏a d∏u˝ej bo do godzi-

ny 1.00 12 maja 1944 r. O 1.00 5 Dywizja Kre-

sowa rozpoczyna atak na wzgórze „Widmo”

oddzia∏ami 5 Wileƒskiej Brygady Piechoty, do-

wodzonej przez pp∏k. Wincentego Kurka. Rusza

do boju 15 Batalion pp∏k. Wiktora Stoczkowskie-

go z zadaniem zaj´cia po∏udniowego zbocza

„Widma” i dalszego ataku w kierunku wzgó-

rza 575. O 1.20 atakuje 13 Batalion pp∏k. W∏a-

dys∏awa Kamiƒskiego – cel ataku opanowanie

pó∏nocnej cz´Êci „Widma” i kolejnego wzgórza

San Angelo. W drugim rzucie porusza∏ si´ jako

wsparcie 18 Batalion z 6 Lwowskiej Brygady Pie-

choty. 3 Karpacka Dywizja Piechoty o 1.00 ru-

szy∏a do ataku oddzia∏ami w sile 3 batalionów

z 1 Karpackiej Brygady Piechoty dowodzonej

przez p∏k. Walentego Peszka i jednej kompanii

czo∏gów. Cel ataku to wzgórze 593, Massa Alba-

neta, wzgórze 569 oraz podejÊcie i zdobycia

tzw.”Gardzieli”. Atak wspierajà czo∏gi z 2

i 3 szwadronu 4 Pu∏ku Pancernego „Skorpion”.*

Gdy rozpoczyna si´ nocny atak polskich oddzia-

∏ów na niemieckich pozycjach obronnych trwa∏o

luzowanie oddzia∏ów II Batalionu z 100 Pu∏ku

Górskiego przez I Batalion 3 Pu∏ku 1 Dywizji

Spadochronowej. To powoduje, ˝e na niemiec-

kich stanowiskach znajdujà si´ podwójne obsa-

dy, co pot´guje si∏´ niemieckiego ostrza∏u z bro-

ni maszynowej. Niemcy silnym ogniem zaporo-

wym zamierzajà zniech´ciç „turystów”

(Turistischearmee) jak nazywajà polskich ̋ o∏nie-

rzy do dalszych ataków. Polacy nie zwa˝ajàc

na straty atakujà dalej. Major Leon Gnatowski

z cz´Êcià 15 Batalionu i maj. ˚ychoƒ z 13 Bata-

lionu walczà na „Widmie” i wzgórzu 517. Straty

w polskich oddzia∏ach rosnà w dramatycznym

tempie. Natarcie wspiera 18 Batalion pp∏k. Ludwi-

ka Domonia walczàc wr´cz na granaty i bagnety.

O 5.00 ruszajà do akcji polskie czo∏gi typu Sher-

man jako wsparcie kresowej piechoty. Jadàcy

na szpicy czo∏g ppor. Ludomira Bia∏eckiego na-

jecha∏ na miny przeciwpancerne i eksplodowa∏, gi-

nie ca∏a za∏oga czo∏gu. Pozosta∏e czo∏gi zatrzymu-

jà si´ i ostrzeliwujà niemieckie pozycje na „Wid-

mie” i „Gardzeli”*. O godzinie 5.20 wzgórze

„Widmo” zostaje zdobyte, a pierwsi jeƒcy z nie-

mieckiego 100 Pu∏ku Piechoty Górskiej odprowa-

dzeni do polskiej niewoli. Równolegle naciera

1 Brygada Strzelców Karpackich. 2 Batalion

pp∏k. Tytusa Brzósko walczy o wzgórza 593

i 569. 1 Batalion pp∏k. Boles∏awa Raczowskiego

atakuje na prawym skrzydle „Gardziel”.*** Mi-

mo twardego oporu Niemców w przygotowanych

schronach i dobrze zamaskowanych bunkrach Po-

lacy zdobywajà oba wzgórza. 1 Batalion pomimo

wsparcia czo∏gów nie zdo∏a∏ opanowaç „Gardzie-

li”. Druga kompania tego batalionu dowodzo-

na przez kpt. Józefa Kromkaya ponosi ci´˝kie stra-

ty od ostrza∏u moêdzierzowego, ginà prawie

wszyscy ˝o∏nierze kompani, a ocaleje zaledwie

kilku. Wstaje nowy dzieƒ 12 maja 1944 r. i od go-

dzin porannych, przy wsparciu huraganowego

ognia artylerii, moêdzierzy, ostrzale snajperów

i broni maszynowej ruszajà wielokrotne kontrata-

ki niemieckich strzelców spadochronowych

na polskie oddzia∏y. Polakom brakuje amunicji,

straty w zabitych i rannych sà coraz wi´ksze. To

powoduje, ˝e polscy ˝o∏nierze cofajà si´

z wzgórz 593 i 569 oraz oddajà „Widmo”. Cofa-

jà si´ na pozycje wyjÊciowe spod „Gardzieli” czo∏-

gi 3 szwadronu „Skorpionów”. Popo∏udniu 12 ma-

ja 1944 r. na stanowisko dowodzenia II Korpusu

przyby∏ dowódca brytyjskiej 8 Armii gen. Olivier

Lesse, który rozkazuje dowódcy II Korpusu gen.

W∏adys∏awowi Andersowi wstrzymanie ataków

na wzgórza Monte Cassino. Uzna∏, ˝e II Korpus

Polski wykona∏ w pierwszym ataku swoje zada-

nie, wià˝àc oddzia∏y niemieckie i Êciàgajàc ogieƒ

niemieckiej artylerii z innych rejonów. To umo˝-

liwi∏o alianckim oddzia∏om atakujàcym w dolinie

rzeki Liri sforsowanie rzeki i uchwycenie przy-

czó∏ków. Do 13 maja 1944 r. walki na fron-

cie II Korpusu wygasajà. Niemcy gdy tylko do-

wiedzieli si´, ˝e walczà z polskimi oddzia∏ami

przystàpili natychmiast do akcji propagandowej,

rozrzucajàc ulotki (na zdj´ciu) majàce na celu ob-

ni˝enie ducha bojowego polskich ̋ o∏nierzy i znie-

ch´ciç do dalszej walki. Przerwa w walkach wy-

korzystywana jest do ewakuacji rannych do po-

lowych szpitali, uzupe∏nienia zapasów amunicji,

naprawy dróg dojazdowych („Droga Polskich Sa-

perów”) i rozminowania terenu. 

Run´li przez ogieƒ, straceƒcy,
niejeden z nich dostał i padł. 
Drugie natarcie Polskiego Korpusu na Monte

Cassino w przeciwieƒstwie do pierwszego mia-

∏o byç zgrane z dzia∏aniami oddzia∏ów brytyj-

skich, dzia∏ajàcych na bokach polskich oddzia-

∏ów. Brytyjska 4 Dywizja Piechoty gen. mjr Al-

freda Warda mia∏a odejÊç na prawo i przeciàç

drog´ nr 6 w kierunku Rzymu ∏àczàc si´ z Bry-

tyjczykami w mieÊcie Cassino. Brytyjska 78 Dy-

wizja Piechoty natomiast mia∏a ominàç od po∏u-

dnia wzgórze Monte Cassino i podejÊç na ty∏y

pozycji niemieckich na wzgórzu klasztornym.

16 maja 1944 r. o godzinie 19.30 rusza natarcie

kompanii kpt. Adama ¸empickiego z 16 Bata-

lionu na „Widmo” i o pó∏nocy Polacy zajmujà

jego pó∏nocny stok.*** Nad ranem na „Widmo”

uderza 15 Batalion os∏aniany 3 szwadronem

czo∏gów 4 Pu∏ku. W czasie ataku czo∏g dowód-

cy 3 szwadronu kpt. Dzi´cio∏owskiego wpada

na min´ i jest uszkodzony.* O Êwicie 17 maja

nast´pujà silne kontrataki niemieckie na „Wid-

mo” wsparte ogniem artylerii i moêdzierzy z kie-

runków San Angelo na 16 batalion i Massa Al-

baneta na 15 Batalion. Niemcy tracàc wielu za-

bitych i rannych zostajà odparci silnym ogniem

artylerii i broni maszynowej. 17 Batalion rusza

o Êwicie 17 maja do szturmu wzd∏u˝ „G∏owy

W´˝a” na pó∏nocny stok ma∏ego San Angelo,

przy wsparciu kompanii polskich komandosów

pod dowództwem mjr Smrokowskiego. Rosnà

straty w polskich oddzia∏ach powodowane przez

ogieƒ artylerii niemieckiej (ra˝à rakietowe nebel-

werfery), broƒ maszynowa (MG-42) i snajperzy.

Ginie trafiony od∏amkiem moêdzierza dowód-

ca 5 Wileƒskiej Brygady Piechoty pp∏k. Wincen-

ty Kurek. Od ostrza∏u z broni maszynowej

na stokach San Angelo ponosi Êmierç dowód-

ca 13 Batalionu pp∏k. W∏adys∏aw Kamiƒski i je-

go zast´pca mjr Jan ˚ychoƒ**. Ca∏y 17 maja

up∏ywa 5 Kresowej Dywizji Piechoty na walkach

o ma∏e San Angelo, „Widmo” i okoliczne

wzgórza. „Widmo” i „Gardziel” zostajà zdoby-

te dzi´ki wsparciu czo∏gów 4 Pu∏ku „Skorpion”,

które wjecha∏y na szczyty wzgórz i os∏ania∏y pie-

chot´ niszczàc niemieckie schrony bojowe.

W czasie ataku by∏y przypadki spadania czo∏gów

ze stromych zboczy w terenie pe∏nym min prze-

ciwpancernych – saperzy rozminowywali tylko

wàskie przejÊcia w polach minowych.”Gar-

dziel” zdobywa∏y razem z piechotà czo∏gi

2 szwadronu kpt. Drelicharza. Na odcinku natar-

cia 3 Karpackiej Dywizji Piechoty do walki

wprowadzono 2 Brygad´ Strzelców Karpackich

(dow. p∏k. Roman Szymaƒski) celem rozbicia

niemieckiej obrony na wzgórzach 593 i 569,

a potem przy u˝yciu czo∏gów z 4 Pu∏ku Pancer-

nego zniszczenie niemieckich pozycji na Mas-

sa Albaneta. W czasie walk ginie dowódca 4 Ba-

talionu pp∏k. Karol Fanslau. Straty wÊród kadry

oficerskiej sà du˝e, ginà dowódcy batalionów

i kompanii. Dowództwo nad oddzia∏ami obejmu-

je ostatecznie pp∏k. Karol Pi∏at dowodzàcy 5 Ba-

talionem. Nad ranem 18 maja udaje zajàç si´ oba

wzgórza. Ze stoków wzgórza 593 rankiem 18

maja 1944 r. rusza natarcie 6 Batalionu mjr. Ka-

zimierza Ró˝yckiego wsparte czo∏gami 1 szwa-

dronu 4 Pu∏ku zdobywa folwark Massa Albane-

ta. Ginà polscy czo∏giÊci z 4 Pu∏ku – dowódca

zgrupowania pancernego kpt. Iwanowski, do-

wódca 1 szwadronu por. Stefan Bortnowski, ra-

ny zosta∏ kpt. Drelicharz*. Po zdobyciu kluczo-

wych wzgórz opór Niemców w rejonie klaszto-

ru Monte Cassino wyraênie s∏abnie.*** Niemcy

zagro˝eni otoczeniem w nocy z 17 na 18 ma-

ja 1944 r. opuszczajà pozycje w klasztorze po-

zostawiajàc oddzia∏y os∏onowe i rannych.

I doszli. I udał si´
szturm. I sztandar swój biało
czerwony Zatkn´li na gruzach
wÊród chmur. 
Dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich gen.

Bronis∏aw Duch rozkaza∏ wys∏aç grup´ szturmo-

wà z 12 Pu∏ku U∏anów Podolskich mjr. Leona

Bittnera na wzgórze klasztorne. O godz. 9.30 pa-

trol dowodzony przez por. Kazimierza Gurbie-

la zawiesi∏ na ruinach proporczyk pu∏kowy, a na-

st´pnie na murach klasztoru za∏opota∏a polska

flaga. Póêniej zatkni´to te˝ flag´ brytyjskà

symbolizujàcà brytyjskà 8 Armi´. Do wieczo-

ra 18 maja komandosi majora Smrokowskiego

opanowali ostatecznie San Angelo, a 19 maja

˝o∏nierze 15 batalionu zdobyli wzgórze 575.

Wszystkie wzgórza masywu Monte Cassino by-

∏y w r´kach polskich ˝o∏nierzy***. Jeszcze

23 maja polscy czo∏giÊci i u∏ani walczà o Piedi-

monte i Monte Cairo prze∏amujàc umocnienia

tzw. Linii Hitlera. CCddnn..

� Dariusz Wróbel
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* Âladami Polskich Gàsienic Tom 4 – Zbigniew Lalak

4 Pu∏k Pancerny Wyd. Edipresse –Kolekcje Warsza-

wa 2014 r. 

** Stefan Orzechowski Historia Walk 5 Kresowej Dywi-

zji Piechoty Oficyna Wyd. Volumen Dom Wydawniczy

Bellona Warszawa 1998 rok 

*** Zbigniew Wawer – „Czwarta Bitwa” –Magazyn Hi-

storyczny „Mówià Wieki” Wydanie Specjalne Warsza-

wa 2014 r.

70 rocznica bitwy o Monte Cassino ˝ołnierzy II Korpusu Polskiego cz. II.

˚o∏nierz II Korpusu Polskiego w brytyjskim mundurze letnim
– uzbrojenie karabin Lee-Enfield Mk I z bagnetem obok
brytyjski rkm Bren – diorama w Forcie Bema konwent gier
„Grenadier” w Warszawie maj 2014r. (fot. autora) 

GRH „Wolf” prezentuje przygotowanie stanowiska artylerii niemieckiej 1 Dywizji
Spadochronowej walki w rejonie Monte Cassino-diorama w Forcie Bema konwent gier
„Grenadier” Warszawa maj 2014r. (fot. autora)

Niemiecka ulotka propagandowa rozrzucana
w rejonie walk pod Monte Cassino

êród∏o: Gazety Wojenne Nr 56 
wyd. P.O. Polska Warszawa

Czerwone Maki na Monte Cassino


