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8 KORZYSTAJMY Z ENERGII ODNAWIALNEJ
W szybkim tempie post´puje monta˝
kolektorów s∏onecznych na terenie gminy
Niepor´t. Ju˝ blisko 150 gospodarstw
domowych wykorzystuje energi´ s∏onecznà,
której w letnich miesiàcach jest najwi´cej.
– WI¢CEJ NA STRONIE 3

Gmina Niepor´t
zaj´ła III miejsce
w ogólnopolskim
rankingu
samorzàdów
w kategorii gmin
wiejskich w zakresie
pozyskiwania
Êrodków unijnych
w 2013 roku.
u˝ od 10 lat gazeta „Rzeczpospolita” publikuje rankingi samorzàdów, które opracowywane sà
przez niezale˝nà kapitu∏´. Od poczàtku jej przewodniczàcym jest Jerzy
Buzek, by∏y premier. W sk∏adzie kapitu∏y jest Jerzy St´pieƒ, który uczestniczy∏ w przygotowywaniu reformy
samorzàdowej oraz m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
PKO BP.
W rankingu prezentujàcym skutecznoÊç pozyskiwania Êrodków unijnych w 2013 r., gmina Niepor´t zaj´∏a bardzo wysokie III miejsce,
wÊród wszystkich 1566 gmin wiejskich w Polsce.
Informacje niezb´dne do sporzàdzenia tego rankingu cz∏onkowie kapitu∏y pozyskiwali bez udzia∏u gmin,
wykorzystujàc dane Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wr´czenie nagród
odby∏o si´ podczas uroczystej gali
w dniu 14 lipca. Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur odebra∏
jà z ràk Paw∏a Or∏owskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Redaktora
Naczelnego Dziennika „Rzeczpospolita” Bogus∏aw Chrabota.
Przewodniczàcy kapitu∏y Jerzy Buzek, gratulujàc wyró˝nionym samorzàdowcom, powiedzia∏ – „ (...) Je˝eli ktoÊ jest wysoko w rankingu
„Rzeczpospolitej to znaczy, ˝e dobrze
s∏u˝y mieszkaƒcom”. Ârodki pozyskane z Unii Europejskiej umo˝liwiajà gminom realizacje du˝ych inwestycji, które przek∏adajà si´ na popraw´
jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców.
W 2013 roku gmina podpisa∏a ∏àcznie 6 umów, których ca∏kowita wartoÊç to 44 242 783 z∏, a kwota dofinansowania wynios∏a 34 345 768 z∏.
Trzy najwi´ksze umowy na dofinansowanie ze Êrodków Unii Europejskiej dotyczy∏y projektów inwestycyjno-rozwojowych realizowanych w ramach Programów
Operacyjnych o zasi´gu regionalnym i krajowym, tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
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POZYSKIWANIE
Êrodków unijnych
na najwy˝szym poziomie
na lata 2007-2013 oraz w ramach
Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki na lata 2007-2013. Najwa˝niejsza z nich umo˝liwi∏a dokoƒczenie budowy ochronnego systemu
kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyƒskiego na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia. Powstaje przesz∏o 10 km sieci
kanalizacyjnej oraz 6 przepompowni. Pozwoli to na likwidacj´ szamb
na terenie prywatnych posesji
i w licznych oÊrodkach wypoczynkowych le˝àcych nad Jeziorem Zegrzyƒskim, wp∏ynie na popraw´ czystoÊci wody w zbiorniku i na ochron´ jego Êrodowiska. Inwestycja jest
w trakcie realizacji, jej zakoƒczenie
przewidziane jest w 2015 roku.
Kolejna umowa dotyczy∏a budowy systemu kolektorów s∏onecznych na terenie gminy. Projekt cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem mieszkaƒców, przystàpi∏o
do niego 590 gospodarstw domowych. Gmina, dzi´ki dodatkowym
w∏asnym Êrodkom finansowym,
zmniejszy∏a udzia∏ w∏asny mieszkaƒców do 25%. Monta˝ solarów to
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o współpracy podpisane
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inwestowanie w odnawialne êród∏a
energii, przek∏adajàce si´ si´ na dba∏oÊç o Êrodowisko naturalne
i na ekologiczny charakter gminy.
To równie˝ gospodarka energooszcz´dna, pozwalajàca mieszkaƒcom
ograniczyç wydatki. Realizacja projektu zakoƒczy si´ w listopadzie 2014 roku. Trzecia z najwa˝niejszych umów obejmowa∏a indywidualizacj´ procesu nauczania
uczniów klas I-III gminnych szkó∏
podstawowych. Celem jej by∏o m.in.
zapewnienie ka˝demu dziecku obj´temu projektem indywidualnej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, dostosowanej do jego
potrzeb oraz mo˝liwoÊci edukacyjnych i rozwojowych. Zrealizowano
∏àcznie 2640 godzin zaj´ç dodatkowych w 88 grupach çwiczeniowych.
Pozosta∏e trzy umowy o dofinansowanie ze Êrodków UE realizowane
by∏y w ramach Lokalnej Grupy Dzia∏ania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.
Wybudowany zosta∏ plac zabaw
w Stanis∏awowie Pierwszym wraz
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

PREZYDENT RP DOCENIŁ
Niepor´ckà Kart´
Rodziny 3+
•

z chodnikiem wzd∏u˝ ulicy S∏onecznej, przeprowadzona zosta∏a kampania promocyjna nowo otwartego
Aquaparku Fala oraz wydany folder
promocyjny Gminy Niepor´t.
Ponadto, ju˝ w 2014 roku, Gmina
Niepor´t podpisa∏a dwie umowy o dofinansowanie ze Êrodków UE projektów inwestycyjno-rozwojowych realizowanych w ramach Programów
Operacyjnych o zasi´gu krajowym, tj.
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Ârodowisko na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Pierwszy z nich – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Niepor´t w so∏ectwach Stanis∏awów Drugi,
Wola Aleksandra i Józefów ma wartoÊç ca∏kowità 29 341 144 z∏, dofinansowanie wyniesie 18 341 144 z∏.
W zachodniej cz´Êci gminy wybudowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna o ∏àcznej d∏ugoÊci blisko 9 km,
do której pod∏àczy si´ przesz∏o 900
mieszkaƒców. Âcieki odprowadzone
zostanà do istniejàcej sieci kanaliza-
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cyjnej w Legionowie, a nast´pnie do
oczyszczalni Czajka.
Drugi – Cyfrowe Okno na eÂwiat
– einclusion w gminie Niepor´t,
opiewa na kwot´ 2 740 280 z∏, z pe∏nym dofinansowaniem w wysokoÊci
2 740 280 z∏.
Projekt adresowany jest do osób zagro˝onych wykluczeniem cyfrowym,
z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepe∏nosprawnoÊci.
W ramach jego realizacji komputery
wraz z dost´pem do internetu na 5 lat
oraz szkoleniem otrzyma 240 osób
z gminy Niepor´t. Umo˝liwi im zdobycie nowej wiedzy i umiej´tnoÊci,
zwi´kszy szanse na rynku pracy. Ponadto w ramach projektu zakupionych zostanie 60 komputerów
do szkó∏ gminnych.
Miejsce gminy Niepor´t w czo∏ówce polskich gmin wiejskich w zakresie pozyskiwania Êrodków unijnych
Êwiadczy o wysokich umiej´tnoÊciach pracowników samorzàdowych
gminy, jest to równie˝ dowód na to,
˝e Êrodki te zosta∏y w∏aÊciwie wykoË Beata Wilk
rzystane.

AKCJA LATO W NIEPOR¢CIE
program zaj´ç w Gminnych
OÊrodkach Kultury

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
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AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE
Wywiad z Wójtem
Gminy Niepor´t
S¸AWOMIREM
MACIEJEM MAZUREM
Panie wójcie, w ogólnopolskim rankingu samorzàdów, opublikowanym
przez „Rzeczpospolità, gmina Niepor´t zaj´∏a III miejsce w kategorii
gmin wiejskich w zakresie pozyskiwania Êrodków unijnych w 2013 roku i jest liderem na Mazowszu. Co sk∏ada si´ na osiàgni´cie
takiego sukcesu?
Tak wysokie miejsce w rankingu to dla mnie, radnych i pracowników urz´du ogromna satysfakcja. Po raz kolejny okaza∏o si´, ˝e nasze dzia∏ania w zakresie pozyskiwania Êrodków unijnych przynoszà znaczàce efekty. Procentuje odpowiednie
przygotowanie pracowników urz´du, którzy sporzàdzajà wnioski aplikacyjne i ca∏à wymaganà dokumentacj´ oraz nasza determinacja w pozyskiwaniu Êrodków finansowych z ró˝nych êróde∏. Jest to równie˝ potwierdzenie w∏aÊciwie realizowanej polityki finansowej gminy, która gwarantuje nam wymagany
umowami wk∏ad w∏asny. Istotna jest równie˝ umiej´tnoÊç przewidzenia, ˝e inwestycje obj´te wnioskami o dofinansowanie, zakoƒczà si´ sukcesem, jak np. budowa kanalizacji zachód, czy
monta˝ solarów.
Czy w 2014 roku nasze starania o Êrodki unijne równie˝ majà
szanse zakoƒczyç si´ powodzeniem?
Najbardziej w∏aÊnie satysfakcjonuje mnie fakt, ˝e nie tylko
w 2013 roku osiàgn´liÊmy taki dobry wynik. Dzi´ki umowie
podpisanej ju˝ w 2014 roku, do koƒca 2015 roku skanalizujemy znacznà cz´Êç gminy. Ma to dla gminy kluczowe znaczenie
z uwagi na przepisy unijne, które nak∏adajà na nas obowiàzek
uzyskania efektu ekologicznego, zale˝nego od stopnia skanalizowania obszaru. Zabezpieczamy si´ na przysz∏oÊç przed karami, jakie grozi∏yby nam, gdybyÊmy mieli opóênienia w budowie infrastruktury kanalizacyjnej.
Dzi´ki Êrodkom unijnym na terenie gminy realizowane sà inwestycje o charakterze proekologicznym.
Z uwagi na nasze po∏o˝enie nad Jeziorem Zegrzyƒskim chcemy spe∏niaç standardy gminy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Oznacza to dba∏oÊç o Êrodowisko w szerokim tego s∏owa znaczeniu. Chcemy zapewniç nie tylko czystà wod´, dzi´ki
budowie kanalizacji, ale i czyste powietrze, poprzez wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii. Temu celowi s∏u˝y program
monta˝u 590 zestawów kolektorów s∏onecznych na budynkach
mieszkalnych. Dzia∏ania te sprawiajà, ˝e mamy coraz wi´cej
osób wypoczywajàcych na naszym terenie.
Jakie inne inwestycje czy programy realizowane sà przy wykorzystaniu uzyskanych Êrodków finansowych?
Bardzo wa˝ny jest program realizowany w ca∏oÊci ze Êrodków
unijnych, adresowany do osób zagro˝onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ˝yciowej. Ponad 200 osób
otrzyma komputery z dost´pem do Internetu, co umo˝liwi im
zdobycie nowych umiej´tnoÊci i zwi´kszy szanse na podj´cie
pracy. Ponadto pracownie komputerowe naszych szkó∏ zostanà wyposa˝one w nowy sprz´t, który zapewni uczniom odpowiednià edukacj´ informatycznà.
Ârodki unijne umo˝liwiajà nam równie˝ realizacj´ inwestycji
we wspó∏pracy np. z Powiatem Legionowskim czy z Samorzàdem Województwa Mazowieckiego, której efekty sà ju˝ widoczne na drogach powiatowych i wojewódzkich. Mam te˝ nadziej´, ˝e realizacja projektowanej modernizacji drogi 631, która
zak∏ada powstanie dróg lokalnych, chodników i Êcie˝ek rowerowych, a tak˝e remont mostu nad Kana∏em ˚eraƒskim, poprawià istniejàcy uk∏ad komunikacyjny i wp∏ynà na popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu w obr´bie Jeziora Zegrzyƒskiego.
Chcia∏bym podzi´kowaç Radzie Gminy za pomoc udzielonà
nam w realizacji zaplanowanych inwestycji oraz pracownikom
urz´du, których umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie umo˝liwi∏y odniesienie sukcesu w pozyskiwaniu finansów unijnych. Jest to
niejednokrotnie proces d∏ugotrwa∏y, nieraz wymagajàcy nawet
rozstrzygni´cia sàdowego, tak jak to mia∏o miejsce w przypadku wniosku o Êrodki na budow´ kanalizacji zachód.
Mam nadziej´, ˝e wszystkie zrealizowane inwestycje poprawià
komfort ˝ycia mieszkaƒców, a nasze dalsze starania zakoƒczà
si´ równie efektywnym pozyskaniem Êrodków unijnych.
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BUDOWA KANALIZACJI
ZACHÓD
Podpisane zosta∏y umowy na realizacj´ inwestycji kanalizacyjnej w zachodniej cz´Êci
gminy, dofinansowanej ze Êrodków Unii
Europejskiej.
Projekt przewiduje budow´ kanalizacji w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci gminy. W ramach
zadania w ulicy Wolskiej w Stanis∏awowie
Drugim i Woli Aleksandra zbudowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna wraz z trzema
przepompowniami Êcieków i odejÊciami kanalizacyjnymi w obr´bie pasa drogowego. W ulicy ¸àkowej i Radosnej w Stanis∏awowie Drugim zbudowana zostanie sieç kanalizacyjna
i jedna przepompownia Êcieków, wraz z odejÊciami w obr´bie pasa drogowego. W Józefowie kanalizacja zbudowana zostanie w ulicy
G∏ównej i D´bowej wraz z dwoma przepompowniami i odejÊciami kanalizacyjnymi. ¸àcznie powstanie blisko 9 km nowej sieci kanalizacyjnej, do której pod∏àczy si´ przesz∏o 900
mieszkaƒców.
Âcieki z kanalizacji odprowadzane b´dà
do istniejàcej sieci kanalizacyjnej w Legionowie, poprzez nowo budowanà sieç na osiedlu
Bukowiec C i Grudzie, a nast´pnie do oczyszczalni Czajka. Kanalizacja eksploatowana b´dzie przez Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie.
Koszt ca∏ej inwestycji to 9 mln 200 tys. z∏,
dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko
na lata 2007-2013 ze Êrodków Funduszu
SpójnoÊci wyniesie prawie 6 mln z∏otych.
Prace w terenie rozpocznà si´ pod koniec
lipca i potrwajà do po∏owy 2015 roku.

BUDOWA GMINNYCH
DRÓG I CHODNIKÓW
ulica Rumiankowa

BUDOWA BOISKA W IZABELINIE
Przy szkole w Izabelinie rozpocz´∏a si´ budowa boiska sportowego,
trwajà prace ziemne.
Powstanie boisko o nawierzchni ze
sztucznej trawy do pi∏ki no˝nej
i r´cznej. Zamontowany zostanie
tak˝e sprz´t do gry w siatkówk´ i koszykówk´. Poliuretanowa bie˝nia
d∏ugoÊci 60 zakoƒczona b´dzie
skocznià do skoków w dal. Postawione zostanà pi∏kochwyty.
Od parkingu przy szkole do boiska
prowadziç b´dzie ciàg pieszy z kost-

ki. Ca∏y teren zostanie oÊwietlony
i znajdzie si´ pod nadzorem monitoringu.
Wykonawcà inwestycji jest firma
Ziel-Bud z Warszawy, jej koszt wyniesie 679 tys. z∏otych.
Gmina z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowanie budowy boiska ze Êrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – jest na liÊcie rezerwowej oraz
z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowanie
ze Êrodków PROW.
Prace potrwajà do koƒca wrzeÊnia.

MODERNIZACJA CENTRUM MEDYCZNEGO
NIEPOR¢T

Zakoƒczy∏y si´ prace modernizacyjne w cz´Êci rehabilitacyjnej
Centrum Medycznego Niepor´t.
Cz´Êç rehabilitacyjna dzia∏a ju˝
w nowych pomieszczeniach – w nowo dobudowanym ∏àczniku oraz
w sàsiednich salach. Na jednà z nich
zaadaptowano pomieszczenie po
dawnej kot∏owni. Obok siebie znajdujà si´ kabina do diatermii, sale
do fizykoterapii i kinezyterapii. Zbudowano du˝e pomieszczenie sanitarne, przystosowane do korzystania
przez osoby niepe∏nosprawne, w którym znajduje si´ tak˝e natrysk. Zainstalowano wentylacj´ mechanicznà, na pod∏odze po∏o˝ona zosta∏a na-

wierzchnia typu tarket.
Trwajà prace modernizacyjne
w centralnej cz´Êci budynku.
W przebudowanych pomieszczeniach powstanà dodatkowe gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, nowa recepcja.
Przy wejÊciu do pomieszczeƒ dla
dzieci zdrowych zbudowana zostanie pochylnia.
Modernizacja Centrum Medycznego Niepor´t poprawi jego stan techniczny, warunki pracy personelu
oraz komfort pacjentów, a przede
wszystkim dostosuje obiekt do standardów obowiàzujàcych w placówkach medycznych.

WAKACYJNE REMONTY SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI
ulica Kwiatowa

G Na ulicy Rumiankowej w Niepor´cie,
na odcinku 175 metrów, budowany jest ciàg
pieszo-jezdny z wjazdami do posesji, o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcà
inwestycji o wartoÊci 139 tys. z∏ jest firma
Tombud z Wieliszewa. Termin realizacji
– do koƒca lipca.
G Na ulicy Bagiennej w Kàtach W´gierskich wykonano 100 metrów ciàgu pieszo-jezdnego z kostki betonowej. Realizatorem
prac by∏a firma Dromo z Warszawy, ich
koszt wyniós∏ 71 tys. z∏otych.
G Na ulicy Wierzbowej w Kàtach W´gierskich w drugim etapie prac po∏o˝ono nawierzchni´ z p∏yt eko. Wykonawcà by∏a
forma Tombud z Wieliszewa. Koszt prac
– 90 tys. z∏otych.
G Wzd∏u˝ ulicy Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie trwajà prace przy budowie chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami
do posesji na odcinku 231 metrów. Wykonawcà jest firma Tombud z Wieliszewa.
Koszt prac wyniesie 81 tys. z∏, termin realizacji up∏ywa w koƒcu sierpnia.

G W szkole w Bia∏obrzegach trwa
remont sto∏ówki, majàcy na celu
jej powi´kszenie. Zburzona zosta∏a Êciana dzielàca dwa pomieszczenia, powsta∏o jedno wi´ksze.
Wymieniona zostanie nawierzchnia pod∏ogi na wyk∏adzin´ typu
tarket i pomalowane Êciany.
Wydzielone zostanie tak˝e dodatkowe pomieszczenie szatni sportowej dla uczniów.
Inwestycj´ za kwot´ przesz∏o 29
tys. z∏ realizuje firma EDBUDEX
z Legionowa.
G W przedszkolu w Bia∏obrzegach trwa wymiana instalacji co
w ca∏ym budynku. Nowe grzejniki b´dà dostosowane do parametrów wymienionego wczeÊniej
pieca co.
Wykonawcà prac jest firma Zak∏ad Instalacji Sanitarnych i Robót
Budowlanych M. Kulesza z Wólki Radzymiƒskiej. Koszt prac wyniesie 70 tys. z∏.

G W przedszkolu w Niepor´cie
trwajà prace zwiàzane z wygospodarowaniem nowego, wi´kszego
pomieszczenia dydaktycznego dla
dzieci. Przebudowa wià˝e si´ te˝
z powstaniem nowego uk∏adu korytarzy w budynku.
Prace wykonuje firma EDBUDEX z Legionowa, za kwot´ blisko 20 tys. z∏.
G W szkole w Wólce Radzymiƒskiej
firma Kalbud z Legionowa wymieni cz´Êç ogrodzenia zewn´trznego.
Koszt prac to 18,5 tys. z∏.
Termin ukoƒczenia wszystkich prac
up∏ywa z koncem sierpnia.
Ë oprac. B.Wilk
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POROZUMIENIE
o współpracy
podpisane
Dowódca Jednostki Wojskowej w Białobrzegach
płk Ireneusz Szkolniak i Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur podpisali porozumienie
o współracy.
Brygada Wsparcia Dowodzenia
Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏ Zbrojnych w Bia∏obrzegach pod dowództwem p∏k. Ireneusza Szkolniaka aktywnie uczestniczy w ˝yciu kulturalnym
i spo∏ecznym gminy Niepor´t. Kompania Honorowa wraz z Pocztem
Sztandarowym bra∏a udzia∏ w gminnej uroczystoÊci z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja, równie˝ obchody sierpniowej rocznicy
Bitwy Warszawskiej i listopadowe
Âwi´to WolnoÊci odb´dà si´ z jej
udzia∏em. 9 Brygada udziela te˝ gmi-
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nie pomocy technicznej przy organizacji patriotycznych Êwiàt. Wspólnie
ze Szko∏à Podstawowà w Bia∏obrzegach Jednostka zorganizowa∏a Dzieƒ
Otwartych Koszar po∏àczony
z Dniem Dziecka, wype∏niony atrakcjami dla dzieci, m∏odzie˝y i spo∏ecznoÊci lokalnej. Namiot promocyjny 9
Brygady oraz sprz´t wojskowy by∏y
wystawione podczas czerwcowego
Âwi´ta Gminy Niepor´t.
Podpisane porozumienie zak∏ada
Êcis∏à wspó∏prac´ Gminy i Jednostki Wojskowej m.in. w zakresie integracji Êrodowiska lokalnego i miesz-

Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego w Warszawie opublikowano list´ kàpielisk
na Mazowszu. Jest bardzo krótka, obejmuje jedynie 5 miejsc. Jednym
z nich jest kàpielisko, poło˝one na terenie obiektu RekreacyjnoWypoczynkowego Dzika Pla˝a w Niepor´cie.

kaƒców; popularyzowania, szczególnie wÊród m∏odego pokolenia,
wartoÊci patriotycznych; upowszechniania tradycji or´˝a polskiego i wspierania dzia∏alnoÊci promujàcej zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.
Sà to zadania, do realizacji których

obydwie strony przyk∏adajà szczególnà uwag´, doceniajàc ich wartoÊci wychowawcze. Âwi´ta narodowe, które przebiegajà z udzia∏em
przedstawicieli wojska, sà lekcjà
patriotyzmu, budujà te˝ poczucie
to˝samoÊci lokalnej uczestniczàcych

w niej mieszkaƒców. Ju˝ dzisiaj zach´camy Paƒstwa do udzia∏u w uroczystoÊciach,
organizowanych
wspólnie przez Gmin´ Niepor´t i 9
brygad´ Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏
Zbrojnych w Bia∏obrzegach. Ë BW

dla rozwoju Mazowsza
„Projekt współfinansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

KORZYSTAJMY z energii odnawialnej
W szybkim tempie post´puje monta˝ kolektorów słonecznych na terenie gminy Niepor´t.
Ju˝ blisko 150 gospodarstw domowych wykorzystuje energi´ słonecznà, której w letnich
miesiàcach jest najwi´cej.

DZIKA PLA˚A – jedyne
kàpielisko w powiecie
Kàpielisko musi spe∏niaç surowe
wymagania unijne, egzekwowane
m.in. przez Inspektorat Sanitarny.
Organizator – Gmina Niepor´t, systematycznie zleca badania jakoÊci
wody, 5 razy w sezonie. Dane, wraz
z informacjami o infrastrukturze
na terenie wypoczynkowym publikowane sà w specjalnym serwisie
kàpieliskowym, prowadzonym przez
G∏ównego Inspektora Sanitarnego.
Kàpielisko na „Dzikiej Pla˝y”
od momentu zaostrzenia przepisów

i wprowadzenia zmian, od 2011 roku, znajduje si´ na liÊcie kàpielisk,
spe∏niajàcych wszystkie wymagania.
Oznacza to m.in. ˝e posiada zaplecze sanitarne, a odpowiednio wyposa˝eni ratownicy ka˝dego dnia gwarantujà bezpieczeƒstwo osobom
korzystajàcym z wyznaczonego kàpieliska.
Zapraszamy do wypoczynku na
Dzikiej Pla˝y i skorzystania w upalne dni z dobrze przygotowanego kàpieliska.
Ë BW

Seniorzy po raz kolejny zaskoczyli widzów przygotowanym przez
siebie przedstawieniem. Zainspirowani ludowymi piosenkami
i obrz´dami zwiastujàcymi nadchodzàce lato, zaprezentowali barwnà
wizj´ nocy Êwi´tojaƒskiej.

LUDOWE obrz´dy w Gminnym
OÊrodku Kultury
TrzynaÊcioro starszych paƒ i panów,
którzy nigdy dotàd nie mieli do czynienia z takà dzia∏alnoÊcià, zachwyci∏o widowni´ swoim przedstawieniem. By∏a to spora garÊç dawnych
ludowych zwyczajów i pieÊni. By∏y
tak˝e trzy czarownice ku radoÊci
obecnych na widowni dzieci. Oddzielne s∏owa uznania nale˝à si´ zespo∏owi GOK-u i seniorom za dekoracj´ sceny. Obowiàzkowo by∏ ksi´-

˝yc i chmury, by∏a rzeczka i ∏àka pe∏na zió∏ i kwiecia, bez których nie by∏oby zakl´ç i wianków.
A na zakoƒczenie, jak wymaga tradycja, zespó∏ aktorów z pochodniami w d∏oniach, a za nimi ca∏a widownia wyszli nad wod´, nad Kana∏
Królewski, gdzie przy ognisku dalej
Êpiewano pieÊni obrz´dowe i pieczono kie∏baski, bawiàc si´ do póênego
wieczora.
Ë W.B∏awdziewicz

Gminny program zakupu i monta˝u
kolektorów s∏onecznych, dofinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej
i Êrodków w∏asnych gminy cieszy si´
du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców. Umo˝liwia uzyskanie oszcz´dnoÊci w procesie podgrzewania wody
do celów u˝ytkowych, co jest bardzo

istotne, ale nie wyczerpuje wszystkich
jego zalet. Korzystanie z odnawialnych êróde∏ energii ma proekologiczny charakter, pozwala nam oddychaç
czystszym powietrzem.
Z zaplanowanych do zainstalowania 590 zestawów kolektorów pozosta∏o do wykorzystania ju˝ tylko kil-

ka. Mo˝na jeszcze zg∏osiç swój udzia∏
w programie i zapisaç si´ na list´
uczestników. Wszelkich informacji
udzielajà pracownicy Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych Urzàd
Gminy Niepor´t pod nr tel. 22 76704-05 oraz 22 767-04-42, e-mail: inË BW
westycje@nieporet.pl.

RODZINNY piknik w Rembelszczyênie
Podczas pikniku
w Rembelszczyênie i dzieci
i rodzice mogli atrakcyjnie
sp´dziç czas, bioràc udział
w licznych konkursach
i rywalizujàc o tytuł
najaktywniejszej rodziny.
A by∏o w czym wybieraç – organizatorzy przygotowali zawody
w przeciàganiu liny, bieg na nartach,
skok w worach, rzut kaloszem do kosza czy owijanie cz∏onka rodziny papierem. Mo˝na by∏o nauczyç si´ graç
na b´bnach afrykaƒskich i chodziç
na szczud∏ach. Dodatkowà atrakcjà
by∏y drewniane postacie oraz ich
p∏onàce domki, które mali stra˝acy
mogli ugasiç. Dzieçmi zajmowa∏a
si´ grupa animatorów ze Stowarzyszenia ,,roZruSZnik”, a nad bezpieczeƒstwem uczestników czuwali
cz∏onkowie OSP Kàty W´gierskie
oraz Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Piknik zakoƒczy∏o
wr´czenie pucharu i maskotki najaktywniejszej rodzinie oraz nagród
za poszczególne konkursy. Ka˝de

dziecko bioràce udzia∏ w pikniku dosta∏o medal okolicznoÊciowy. S∏u˝by czuwajàce nad bezpieczeƒstwem
pikniku przeprowadzi∏y pokaz
pierwszej pomocy, aby uÊwiadomiç
najm∏odszych jakie niebezpieczeƒstwo mo˝e ich spotkaç na drodze
podczas wakacji.

So∏tys Wsi Rembelszczyzna oraz
wszyscy wspó∏organizatorzy serdecznie dzi´kujà sponsorowi g∏ównemu Operatorowi Gazociàgów
Przesy∏owych GAZ-SYSTEM oraz
pozosta∏ym sponsorom za w∏àczenie
si´ w organizacj´ pikniku.
Ë B.Wilk
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PREZYDENT RP docenił
Niepor´ckà Kart´ Rodziny 3+
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie z przedstawicielami samorzàdów,
które wprowadziły Kart´ Du˝ej Rodziny oraz instytucji partnerskich
Ogólnopolskiej Karty Du˝ej Rodziny spotkała si´ Para Prezydencka
Anna i Bronisław Komorowscy.
spotkaniu uczestniczy∏ Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur, który
otrzyma∏ od Prezydenta RP podzi´kowanie za wprowadzenie w Gminie
Niepor´t „Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+”.
Prezydent apelowa∏, by kolejne samorzàdy
zdecydowa∏y si´ na wprowadzenie podobnych rozwiàzaƒ. Dzi´kowa∏ te˝ wszystkim
przedsi´biorcom, którzy udzielajà zni˝ek
w ramach samorzàdowych kart rodzinnych.
Prezydent Komorowski podkreÊli∏, ˝e to,
co dotàd uda∏o si´ zrobiç w sprawie Karty
Du˝ej Rodziny zarówno na poziomie samorzàdu, jak i rzàdu, to wiele, ale nie mo˝na
na tym poprzestaç. Kolejnym krokiem powinny byç zmiany w systemie podatkowym, preferujàce tych, którzy p∏acàc podatki na rzecz ca∏ego spo∏eczeƒstwa jednoczeÊnie dêwigajà ci´˝ar odpowiedzialnoÊci
za siebie i za wi´kszà rodzin´.

W

Samorzàdowe Karty Du˝ej Rodziny
uprawniajà do ulg, zni˝ek i zwolnieƒ z op∏at
za korzystanie z wybranych us∏ug i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy
na terenie danego samorzàdu przy∏àczyli si´
do programu.
W Niepor´cie „Niepor´cka Karta Rodziny 3+” dzia∏a od 1 stycznia 2014 roku.
W ramach realizacji programu rodzinom
wielodzietnym z co najmniej trójkà dzieci
zak∏ada si´ przyznanie 50% ulgi m. in.
w op∏atach za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz bie˝àcego i terminowego regulowania nale˝noÊci, w op∏atach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gmin´ publicznych
przedszkolach w czasie przekraczajàcym
czas bezp∏atnego nauczania, wychowania

i opieki, w op∏atach za korzystanie z gminnej p∏ywalni Aquapark „Fala” w Stanis∏awowie Pierwszym, w op∏atach za korzystanie z zaj´ç i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny OÊrodek Kultury.
Zgodnie ze stanem na 1 lipca tego roku
przyj´to 154 wnioski o wydanie „Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+” dla 793 osób.
Do programu przystàpi∏o równie˝ 10
prywatnych przedsi´biorców, którzy oferujà ulgi od 5% do 50% na swoje towary
i us∏ugi.
Pe∏nà list´ przedsi´biorców, którzy wspierajà program „Niepor´cka Karta Rodziny 3+” mo˝na znaleêç na stronie
www.niepor´t.pl
Ë D.Brzozowska

23, 24 i 25 kwietnia 2014 roku uczniowie klas III gimnazjów w całej
Polsce przystàpili do pisania egzaminu gimnazjalnego.

INDYWIDUALIZACJA procesu nauczania klas I – III
szkół podstawowych w gminie Niepor´t

EGZAMIN gimnazjalny 2014

Projekt współfinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W
roku
szkolnym
2013/2014 gmina Niepor´t
realizowa∏a projekt pod nazwà „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III
szkó∏ podstawowych w Gminie Niepor´t”. Projekt ten
wspó∏finansowany by∏ z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
i realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki,
Priorytetu IX Rozwój kszta∏cenia i kompetencji w regionach,
Dzia∏anie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakoÊci us∏ug edukacyjnych Êwiadczonych w systemie oÊwiaty, Poddzia∏anie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dost´pie do edukacji oraz
zmniejszanie ró˝nic w jakoÊci us∏ug
edukacyjnych.
Celem g∏ównym projektu by∏o
wsparcie indywidualnego rozwoju
uczniów klas I – III szkó∏ podstawowych prowadzonych przez Gmin´
Niepor´t, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych
uczniów oraz ich mo˝liwoÊci psychofizycznych.
Szczegó∏owe cele projektu obejmowa∏y nast´pujàce zagadnienia:
• zapewnienie ka˝demu dziecku obj´temu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie
z jego indywidualnymi potrzebami
i mo˝liwoÊciami edukacyjnymi
i rozwojowymi w okresie do koƒca
realizacji projektu;
• stwarzanie warunków w szko∏ach
obj´tych wsparciem, umo˝liwiajàcych i wspomagajàcych indywidualnà prac´ nauczyciela z uczniem,
poprzez wyposa˝enie bazy szkó∏
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w niezb´dne materia∏y dydaktyczne w okresie do koƒca realizacji
projektu;
• zminimalizowanie specyficznych
trudnoÊci w uczeniu si´ 60%
uczniów klas I – III szkó∏ podstawowych w Gminie Niepor´t, w wyniku realizacji projektu dotyczàcego
indywidualizacji.
Projektem zostali obj´ci uczniowie
klas I – III Szko∏y Podstawowej im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie,
Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa
Tokaja w Niepor´cie, Szko∏y Podstawowej im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie, Szko∏y
Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach oraz Szko∏y Podstawowej im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
– zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
¸àcznie w zaj´ciach wzi´∏o
udzia∏ 351 uczniów, w tym 160
dziewczàt i 191 ch∏opców.
W czasie trwania projektu – w 88
grupach çwiczeniowych we wszystkich szko∏ach podstawowych – zrealizowano ∏àcznie 2 640 godzin zaj´ç dodatkowych, w tym:
– 480 godz. zaj´ç dla uczniów ze specyficznymi trudnoÊciami w czytaniu
i pisaniu, w tym tak˝e zagro˝onych

ryzykiem dysleksji (16
grup);
– 180 godz. zaj´ç dla
uczniów z trudnoÊciami
w zdobywaniu umiej´tnoÊci matematycznych (6
grup);
– 960 godz. zaj´ç logopedycznych dla uczniów
z zaburzeniami rozwoju
mowy (32 grupy);
– 780 godz. gimnastyki
korekcyjnej dla uczniów
z wadami postawy (26 grup);
– 180 godz. zaj´ç rozwijajàcych zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych plastycznie, muzycznie
oraz w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (6 grup);
– 60 godz. zaj´ç socjoterapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami komunikacji spo∏ecznej (2 grupy).
¸àczny koszt prowadzenia powy˝szych zaj´ç wyniós∏ 97 608 z∏. W ramach realizacji projektu, zakupione
zosta∏y równie˝ pomoce dydaktyczne oraz sprz´t gimnastyczny o ∏àcznej wartoÊci 45 293,50 z∏.
Projekt zosta∏ bardzo dobrze oceniony zarówno przez nauczycieli,
jak i rodziców, a uczniowie ch´tnie
brali udzia∏ w zaj´ciach, podczas których zdobywali wiedz´ oraz rozwijali swoje kompetencje, umiej´tnoÊci
i talenty. Poniewa˝ zaj´cia prowadzone by∏y w ma∏ych grupach, uczniowie
czuli si´ swobodniej i w przyjaznej atmosferze zmagali si´ ze swoimi trudnoÊciami. Zdaniem nauczycieli
– dzi´ki tym zaj´ciom – uczniowie
stali si´ bardziej otwarci, nabrali
Êmia∏oÊci w kontaktach z rówieÊnikami, uwierzyli we w∏asne mo˝liwoÊci
oraz zdecydowanie poprawili swojà
samoocen´.
Ë S.Mielcarz

Na Mazowszu egzamin pisa∏o ponad 50 tysi´cy uczniów, wÊród nich
by∏o 135 uczniów Gimnazjum im.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym. Uczniowie
poddani zostali trzydniowej próbie
wiedzy i umiej´tnoÊci. Egzamin
gimnazjalny sk∏ada∏ si´ z trzech
cz´Êci. W cz´Êci humanistycznej
gimnazjaliÊci rozwiàzywali odr´bne
zestawy zadaƒ z j´zyka polskiego
oraz historii i wiedzy o spo∏eczeƒstwie, a w cz´Êci matematyczno-przyrodniczej – odr´bne zestawy
zadaƒ z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej
cz´Êci egzaminu uczniowie rozwiàzywali zestawy zadaƒ z j´zyka obcego nowo˝ytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym przewa˝ajàca liczba
uczniów zdawa∏a egzamin z j´zyka
angielskiego; tylko 5 uczniów wybra∏o j´zyk niemiecki, w tym tylko 1
uczennica w wersji rozszerzonej.
Ârednie wyniki uczniów Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
z czterech obszarów wiedzy: j´zyka
polskiego, przedmiotów przyrodniczych, j´zyka angielskiego i j´zyka
niemieckiego na poziomie podstawowym znalaz∏y si´ w staninie wysokim, natomiast z dwóch – z mate-

matyki oraz historii i WOS w staninie wy˝ej Êrednim. Âwietnie egzamin napisali uczniowie klasy IIIB,
którzy we wszystkich zakresach
osiàgn´li stanin bardzo wysoki oraz
klasy IIIE, której wyniki znalaz∏y si´
w staninie bardzo wysokim (historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, i j´zyk niemiecki)
i w staninie najwy˝szym (j´zyk polski i j´zyk angielski). Najwy˝sze
wyniki indywidualnie osiàgn´∏a
uczennica klasy IIIB Milena Kuêma,
która wraz z siostrà Ewelinà okaza∏a si´ te˝ najlepszà absolwentkà
Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym w 2014 r. Obie siostry osiàgn´∏y identycznà Êrednià ocen – 5,67.
Przystàpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem niezb´dnym do otrzymania Êwiadectwa
ukoƒczenia gimnazjum. Im wy˝szy
wynik na egzaminie, tym wi´ksze
szanse na dostanie si´ do dobrej
szko∏y Êredniej. Mam nadziej´, ˝e
wi´kszoÊci absolwentów naszego
gimnazjum uda si´ zrealizowaç marzenia zwiàzane z dalszà naukà
w wybranej przez nich szkole.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce wyników tegorocznego egzaminu
gimnazjalnego b´dà dost´pne
w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej
CKE 25 sierpnia br.
Ë H. Galas

W A K A C J E

GAZ-SYSTEM S.A. z Akcjà Lato w Niepor´cie

GMINNY OÂRODEK KULTURY W NIEPOR¢CIE
Gminny OÊródek Kultury otwarty b´dzie od poniedziałku do piàtku w godz. 10.00 – 14.00
• 28 lipca, poniedziałek
10.00 – 11.30 – zabawy z chustà Klanza
11.30 – 12.30 – spotkanie ze Stra˝à Gminnà
12.30 – 14.00 – ceramika
• 29 lipca, wtorek
10.00 – 11.00 – z wizytà w Urz´dzie Gminy
11.00 – 12.00 – warsztaty tworzenia
ekoinstrumentów
12.00 – 14.00 – zabawy rekreacyjne
• 30 lipca, Êroda
10.00 – 14.00 – wycieczka piesza
do Komisariatu Policji
i Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego
Niepor´t-Pilawa
• 31 lipca, czwartek
Wycieczka autokarowa do Powsina.
Warsztaty ekologiczne. Wyjazd 08.30,
powrót 15.30. Koszt wycieczki 25 zł.
• 1 sierpnia, piàtek
10.00 – 12.00 – warsztaty kulinarne
12.00 – 14.00 – warsztaty r´kodzielnicze
• 4 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 12.00 – warsztaty taneczne
12.00 – 14.00 – malowanie na szkle
• 5 sierpnia, wtorek
10.00 – 14.00 – wycieczka rowerowa do filii
GOK w Kàtach W´gierskich.
Warsztaty b´bniarskie.
Zabawy rekreacyjne

• 6 sierpnia – Êroda
10.00 – wyjazd autokarem
do Stanisławowa Drugiego
– warsztaty pieczenia chleba
„Od ziarenka do bochenka”
• 7 sierpnia, czwartek
Wycieczka do kina i sali zabaw „Figle”.
Wyjazd 10.00, powrót 15.30.
Koszt wycieczki 30 zł
• 8 sierpnia, piàtek
10.00 – wyjazd autokarem do Wólki
Radzymiƒskiej na Piknik Stra˝acki
• 11 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 12.00 – małe ZOO
10.20 – 14.00 – warsztaty układania ikebany
• 12 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 – decoupage
12.00 – 14.00 – warsztaty dramowe
• 13 sierpnia, Êroda
10.30 – Muzeum Opowiadania Bajek
• 14 sierpnia, czwartek
10.00 – 12.00 – karate
12.00 – 14.00 – warsztaty r´kodzielnicze
• 18–22 sierpnia, poniedziałek–piàtek
Olimpiada sportowa i zakoƒczenie Akcji Lato
Koszt udziału w Akcji Lato – 30 zł/osoba.
Wyjazdy autokarowe stanowià odr´bny
koszt. Organizator zastrzega sobie
mo˝liwoÊç zmian w planie.

OÂRODEK KULTURY FILIA W BENIAMINOWIE
SIERPIE¡
• 4 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 12.00 – warsztaty twórczego
myÊlenia
12.00 – 14.00 – gry i zabawy na powietrzu
• 5 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne
malowanie na szkle
12.00 – 14.00 – warsztaty sportowe
KARATE
• 6 sierpnia, Êroda
10.00 – 12.00 – gry i zabawy
12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne
szaszłyki na grilla
• 7 sierpnia, czwartek
10.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne „coÊ
z niczego”
12.00 – 14.00 – wycieczka piesza do lasu
• 8 sierpnia, piàtek
10.00 – 14.00 – Piknik Stra˝acki w Wólce
Radzymiƒskiej (koszt 5 zł
na kiełbask´)

• 11 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 12.00 – zaj´cia rekreacyjno-ruchowe
12.00 – 14.00 – spotkanie z przyrodà
• 12 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 – warsztaty dramowe
12.00 – 14.00 – warsztaty kulinarne
– sałatka owocowa
• 13 sierpnia, Êroda
10.00 – 12.00 – warsztaty artystyczne
„malowanie na szkle”
12.00 – 14.00 – wycieczka piesza
• 14 – 15 sierpnia, czwartek– piàtek
OÊrodek Kultury ZAMKNI¢TY
• 18 – 22 sierpnia, poniedziałek– piàtek
10.00 – 14.00 – Olimpiada Sport Dzieciom
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa
• 25 sierpnia do 4 wrzeÊnia
Urlop wypoczynkowy
Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
zmian w programie.

OÂRODEK KULTURY FILIA W ZEGRZU POŁUDNIOWYM
• 4 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 12.00 – Poranek Filmowy
12.00 – 14.00 – Gry planszowe, gry
zr´cznoÊciowe. Zaj´cia
w oÊrodku lub na powietrzu
• 5 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 – Zaj´cia muzyczne (pianino,
wokal)
12.00 – 14.00 – Warsztaty Taneczne
• 6 sierpnia, Êroda
10.00 – 12.00 – Gry i zabawy na powietrzu
zbiórka w oÊrodku
(koszykówka, siatkówka,
zabawy z piłkà)
12.00 – 14.00 – Warsztaty kulinarne
• 7 sierpnia, czwartek
10.00 – 14.00 – Wycieczka rowerowa
dystans ok 15 km
• 8 sierpnia, piàtek
10.00 – 12.00 – Zaj´cia otwarte (ping
pong/internet)

12.00 – 14.00 – Zaj´cia muzyczne (pianino,
wokal)
• 11 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 12.00 – Zaj´cia otwarte (ping
pong/internet)
12.00 – 14.00 – Zaj´cia plastyczne
• 12 sierpnia, wtorek
godz. 10.00 – 14.00 – wycieczka rowerowa
/plener fotograficzny
• 13 sierpnia, Êroda
10.00 – 12.00 – Zaj´cia muzyczne
lekcje gry na pianinie
12.00 – 13.00 – Warsztaty Taneczne
• 14 – 15 sierpnia, czwartek– piàtek
OÊrodek Kultury ZAMKNI¢TY
• 18–22 sierpnia, poniedziałek–piàtek
10.00 – 14.00 – Olimpiada Sport Dzieciom
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa

OÂRODEK KULTURY FILIA
W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ
ul. Szkolna 81. Zaj´cia odbywajà si´
od poniedziałku do piàtku
w godzinach 10.00 – 14.00. Koszt
uczestnictwa za osob´ wynosi 30 zł
• 28 lipca, poniedziałek
10.00 – 11.00 – „Cztery pory roku”
– zabawy plastyczne
11.00 – 14.00 – gry i zabawy
integracyjne
• 29 lipca, wtorek
10.00 – 11.30 – warsztaty wokalno
– taneczne
11.30 – 13.00 – zaj´cia kulinarne
„Lodowe desery”
13.00 – 14.00 – gry i zabawy
na Êwie˝ym powietrzu
• 30 lipca, Êroda
10.00 – 14.00 – wycieczka rowerowa
do McDonalds
• 31 lipca, czwartek
10.00 – 12.00 – „Szmaciankowe inspiracje”
– zabawy plastyczne
12.00 – 14.00 – gry i zabawy
integracyjne
• 1 sierpnia, piàtek
10.00 – 12.00 projekcja filmu
12.00 – 14.00 gry i zabawy
na Êwie˝ym powietrzu
• 4 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 14.00 – wycieczka rowerowa
do parku linowego
w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa
– koszt wspinaczki
około 35 zł
• 5 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.30 – Zamki, smoki i potwory
– piaskowe budowle
12.30 – 14.00 – warsztaty b´bniarskie
• 6 sierpieƒ, Êroda
10.00 – 12.00 – zabawy plastyczne
– collage
12.00 – 14.00 – gry i zabawy integracyjne
• 7 sierpnia, czwartek
10.00 – 12.00 – Hawaje, Hawaje
– zabawy plastyczne
12.00 – 14.00 – spacer do lasu
• 8 sierpnia, piàtek
10.00 – 14.00 – Wielka Stra˝acka Feta
(gry i zabawy na Êwie˝ym
powietrzu, ognisko
– koszt uczestnictwa 5
zł/os)
• 11 sierpieƒ, poniedziałek
Wycieczka rowerowa do Beniaminowa
10.00 – 12.00 – zabawy rekreacyjne
12.00 – 14.00 – warsztaty „Spotkanie
z przyrodà”
• 12 sierpnia, wtorek
10.00 – 12.00 – ceramika
12.00 – 14.00 – gry i zabawy integracyjne
• 13 sierpnia, Êroda
10.00 – 14.00 – Bajka w GOK Niepor´t +
warsztaty klocki MoBaBao.
Dojazd do GOK
w Niepor´cie we własnym
zakresie
• 14 – 15 sierpnia, czwartek– piàtek
OÊrodek Kultury ZAMKNI¢TY
• 18–22 sierpnia,
poniedziałek–piàtek
Olimpiada Sport Dzieciom
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa
– autokar
• 25 – 29 sierpnia
Urlop wypoczynkowy

OÂRODEK KULTURY FILIA W KÑTACH W¢GIERSKICH
OÊródek otwarty b´dzie od poniedziałku do piàtku w godz. 10.00 – 14.00
• 28 lipca, poniedziałek
• 5 sierpnia, wtorek
Wycieczka rowerowa do Niepor´tu
10.00 – 12.00 – warsztaty b´bniarskie
10.00 – 11.30 – zabawy z chustà Klanza
12.00 – 14.00 – zabawy rekreacyjne
11.30 – 12.30 – spotkanie ze Stra˝à Gminnà
• 6 sierpnia, Êroda
12.30 – 14.00 – ceramika
10.00 – wyjazd autokarem do Stanisławowa
• 29 lipca, wtorek
Drugiego – warsztaty pieczenia
chleba „Od ziarenka do bochenka”
Dojazd do GOK w Niepor´cie we własnym
zakresie
• 7 sierpnia, czwartek
10.00 – 11.00 – z wizytà w Urz´dzie Gminy
Wycieczka do kina i sali zabaw „Figle”.
11.00 – 12.00 – warsztaty tworzenia
Wyjazd 10.00, powrót 15.30. Koszt
ekoinstrumentów
wycieczki 30 złotych
12.00 – 14.00 – zabawy rekreacyjne
• 8 sierpnia, piàtek
• 30 lipca, Êroda
Wyjazd autokarem do Wólki Radzymiƒskiej
Dojazd do GOK we własnym zakresie
– Piknik Stra˝acki
10.00 – 14.00 – wycieczka piesza
• 11 sierpnia, poniedziałek
do Komisariatu Policji
10.00 – rowerowy wyjazd do GOK
i Kompleksu Rekreacyjno
w Niepor´cie
– Wypoczynkowego
10.30 – 12.00 – małe ZOO
Niepor´t-Pilawa
10.20 – 14.00 – warsztaty układania ikebany
31 lipca, czwartek
• 12 sierpnia, wtorek
Wycieczka autokarowa do Powsina.
10.00 – rowerowy wyjazd do GOK
Warsztaty ekologiczne
w Niepor´cie
Wyjazd 08.30, powrót 15.30. Koszt 25 zł.
10.30 – 12.00 – decoupage
• 1 sierpnia, piàtek
12.00 – 14.00 – warsztaty dramowe
10.00 – 14.00 – wyjazd rowerowy do GOK
• 13 sierpnia, Êroda
w Niepor´cie
10.30 – Bajka w GOK w Niepor´cie – dojazd
10.30 – 12.00 – warsztaty kulinarne
we własnym zakresie
12.00 – 14.00 – warsztaty r´kodzielnicze
• 18–22 sierpnia
• 4 sierpnia, poniedziałek
Olimpiada sportowa w Kompleksie
10.00 – 14.00 – wyjazd rowerowy do GOK
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´tw Niepor´cie
Pilawa i zakoƒczenie Akcji Lato.
10.30 – 12.00 – warsztaty taneczne
Koszt udziału w Akcji Lato – 30 zł/osoba.
12.00 – 14.00 – malowanie na szkle

OÂRODEK KULTURY FILIA W STANISŁAWOWIE DRUGIM
• 28 lipca, poniedziałek
10.00 – 14.00 – wycieczka rowerowa
na Dzikà Pla˝´
• 29 lipca, wtorek
10.00 – 14.00 – Jak polubiç w´dkarstwo?
warsztaty edukacyjno-animacyjne
• 30 lipca, Êroda
10.00 – 14.00 – Tortowe fantazje warsztaty
edukacyjno-animacyjne
• 31 lipca, czwartek
08.30 – 15.30 – wycieczka do Powsina
– warsztaty przyrodniczoekologiczne. Koszt 25 zł
• 1 sierpnia, piàtek
10.00 – 14.00 – wyjazd do Aquaparku Fala
w Stanisławowie Pierwszym
• 2 sierpnia, poniedziałek
10.00 – 14.00 – wyjazd do laserowego
centrum rozrywki
w Legionowie. Koszt 20 zł
• 5 sierpnia wtorek
10.00 – 14.00 – wyjazd do OÊrodka Kultury
Kàty W´gierskie na warsztaty
b´bniarskie i zaj´cia
rekreacyjne

• 6 sierpnia, Êroda
10.00 – 14.00 – „Od ziarenka do bochenka”
– warsztaty pieczenia chleba
• 7 sierpnia, czwartek
10.00 – 15.30 – wyjazd do kina i do sali
zabaw Figle. Koszt 30 zł
• 8 sierpnia, piàtek
09.30 – wyjazd do Wólki Radzymiƒskiej
na Piknik Stra˝acki
• 11 sierpnia, poniedziałek
Wyjazd do GOK Niepor´t. Małe ZOO
• 12 sierpnia, piàtek
Rejs statkiem po Jeziorze Zegrzyƒskim.
Koszt 20 zł
• 13 sierpnia, piàtek
Wyjazd do GOK Niepor´t – „Muzeum
Opowiadaczy Bajek”
• 18–22 sierpnia, poniedziałek–piàtek
Olimpiada Sport Dzieciom Kompleks
Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t-Pilawa
Koszt udziału w Akcji Lato – 30 zł/osoba.
Wyjazdy autokarowe stanowià odr´bny koszt.
Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
zmian w planie.

PODZI¢KOWANIE
Organizatorzy uroczystoÊci Âwi´to Gminy Niepor´t
dzi´kujà sponsorom
– Operatorowi Gazociàgów Przesyłowych Gaz System S. A.,
firmom KK-POL • SK Bank • Stal Service • Rancho Bena
• Krzysztofowi Kostro
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W Y D A R Z E N I A

Ponad 900 zawodników
wzi´ło udział w drugiej,
tegorocznej edycji
Volvo Triathlon Series, która
odbyła si´ 13 lipca na terenie
Gminy Niepor´t. Była to
rekordowa liczba uczestników
startujàcych w tej serii
zawodów.

REKORDOWY
Triathlon
Niepor´t za nami
iasteczko triathlonowe stan´∏o
w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada, a zmagania triathlonistów przeprowadzono
w Bia∏obrzegach, Ryni i Beniaminowie.
Mimo nienajlepszych prognoz na niedziel´, pogoda dopisa∏a i by∏a sprzymierzeƒcem uczestników.
Triathlon to trzy dyscypliny w jednym
– p∏ywanie, jazda na rowerze oraz bieg.
Równo o godzinie 9 pierwsi triathloniÊci dystansu 1/8 IronMan wbiegli do wody i zacz´∏a si´ zaci´ta rywalizacja
o zwyci´stwo, co dla niektórych oznacza∏o samo ukoƒczenie triathlonu.
Na poczàtek zawodnicy mieli do pokonania 475 m. Po wyjÊciu z wody szybko na rowery i w drog´ – na tras´ rowerowà. Po 22,5 km jeszcze tylko 5,25 km
biegiem i upragniona meta. Najlepszy
na tym dystansie Marcin Sobczak z Rumii zameldowa∏ si´ na mecie z czasem 1: 04: 26s. Tylko kilka minut póêniej na met´ wbieg∏a pierwsza z paƒ
– Katarzyna Czerwiƒska z Warszawy.
Nieco trudniej mieli zawodnicy startujàcy na dystansie 1/4 IronMan. Dla nich
start przewidziany by∏ o 11.30, a odleg∏oÊci z dystansu 1/8 musieli pokonaç podwójnie: 950 m p∏ynàc, rowerem 45 km
i 10,5 km biegiem. Nieco ponad dwie godziny zaj´∏o Jakubowi Goliniewskiemu
z Cz´stochowy pokonanie ca∏ej trasy.
Mimo ogromnego zm´czenia kolejni zawodnicy z uÊmiechem na twarzach przekraczali linie mety. Warto te˝ dodaç, ˝e
w zawodach wystartowa∏o a˝ 29 sztafet,
co by∏o rekordem serii Volvo Triathlon.
Reprezentantami gminy Niepor´t
na tym dystansie byli: Mirek Zieliƒski
z czasem 2:34.06, Tomasz Madej z czasem 2:47:07s i Micha∏ Zieliƒski, który
do mety dotar∏ po 3:03.00s.
Jako gospodarz Gmina Niepor´t mia∏a w triathlonowym miasteczku swoje
stoisko. Foldery, mapy, pocztówki i inne materia∏y promocyjne cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród kibiców
i zawodników, którzy przyjechali z ca∏ej Polski.
Wszyscy startujàcy otrzymali pamiàtkowe medale, a dla najlepszych triathlonistów przewidziane by∏y atrakcyjne
nagrody, które po zakoƒczeniu zmagaƒ
wr´czy∏a Alicja Soko∏owska – zast´pca
wójta gminy Niepor´t.
Wszystkim, którzy wystartowali na
triathlonowych trasach w gminie Niepor´t gratulujemy wytrwa∏oÊci, bo samo
ukoƒczenie trasy by∏o du˝ym sukcesem.
Relacj´ filmowà z triathlonu w Niepor´cie, wykonanà przez firm´ CINEMATOGRAFIA mo˝na obejrzeç na stronie
www.nieporet.pl oraz www.cinematografia.pl i www.facebook.com/studiocinematografia.
Ë R.Âwiàtkowski

M
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Gdy w sierpniu roku 1907 podczas obozu letniego na wyspie Brownsea
gen. Robert Baden-Powell wcielał w ˝ycie pomysł na zagospodarowanie
potencjału młodych ludzi, ich ch´ci ˝ycia, sił, pomysłów, oddania dla
kraju – nie przypuszczał, ˝e rodzàcy si´ ruch skautowski stanie si´ ideà
tak popularnà, ˝e rozleje si´ nie tylko na Europ´ ale i na Êwiat.

BYLIÂMY, JESTEÂMY, B¢DZIEMY
– moda na ZHP. Cz´Êç I
I kiedy kilka lat póêniej Olga Drahnowska – Ma∏kowska wraz z m´˝em Andrzejem Ma∏kowskim – teoretycy i harcerscy
instruktorzy – tworzyli na ziemiach polskich ruch harcerski, nie mogli nawet
przypuszczaç, ˝e ten zryw m∏odzie˝y
polskiej w swoich szeregach b´dzie skupia∏ ch∏opców i dziewcz´ta, którzy ju˝ kilkanaÊcie lat póêniej stanà si´ „szarymi
szeregami”, porzucajàc m∏odzieƒczà niewinnoÊç stanà si´ bojownikami o wolnoÊç
i niepodleg∏oÊç. Prekursorzy polskiego
skautingu nie mogli równie˝ wiedzieç, ˝e
w historii powojennej, polskie harcerstwo
zostanie wystawione na wiele prób, ˝e b´dzie musia∏o zejÊç do podziemia, aby zwyci´sko podnieÊç si´ i staç przez kolejne lata na stra˝y patriotycznych wartoÊci i harcerskich idea∏ów.
Idea harcerstwa rozbudza od pokoleƒ
w m∏odych ludziach ch´ci do bycia potrzebnymi, postaw´ do ˝ycia w gotowoÊci,
dà˝enia do idea∏ów, pokonywania swoich
s∏aboÊci, zaszczytu noszenia munduru.
Dla nas – polskich harcerzy – wcià˝ ˝ywe
has∏a: Ojczyzna – Nauka – Cnota, nap´dzajà naszà codziennoÊç do ciàg∏ej pracy
nad sobà, do poÊwi´ceƒ, do oglàdania siebie przez pryzmat drugiego cz∏owieka.
Dzi´ki sile i ch´ci podtrzymywania
tych wartoÊci kilka lat temu na terenie gminy Niepor´t zawiàza∏ si´ Szczep 14-stych
Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych
Niepor´t, nawiàzujàcy do dzia∏ajàcego
przed laty na terenie naszej gminy Hufca
Niepor´t. Siedzibà Szczepu jest budynek
Szko∏y Podstawowej im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie. 14stki dzisiaj to prawie setka zuchów, harcerzy oraz cz∏onków kadry Szczepu skupionych w Dru˝ynach i Gromadach.
Komendantkà Szczepu 14 Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych Niepor´t
jest phm. Danuta Ciszewska, Z-ca Komendantki Szczepu oraz Dru˝ynowa Gromady Zuchowej „Tropiciele Przyrody” – dh.
Aneta Sieczka HR, instruktor Szczepu
– pwd. Marzena Zakrzewska, Dru˝ynowa 14 Grunwaldzkiej Dru˝yny Harcerskiej
„Puszcza” – dh. Dominika Zakrzewska
HO, Dru˝ynowy 14 Dru˝yny Harcerskiej
„Puszczyki” – pwd. Tomasz Zaremba,
Dru˝ynowa 14 Gromady Zuchowej „Tropki” – pwd. Katarzyna Za∏´ska, Dru˝ynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego
„Bór” – pwd. Jolanta Âwierczewska, Dru˝ynowa Zespo∏u Artystycznego „Echo
LeÊne” – dh. Magdalena Rajska HR.
14 Grunwaldzka Dru˝yna Harcerska
„Puszcza” – skupia w swoich szeregach
m∏odzie˝ w wieku gimnazjalnym, szko∏y
Êredniej i m∏odzie˝ studiujàcà. „Puszcza”
jest filarem Szczepu. To z jej szeregu wy∏onieni zostali przyboczni pozosta∏ych
Dru˝yn i Gromad i to oni w przysz∏oÊci
b´dà tworzyç tutejszà kadr´.
Cz∏onkowie Dru˝yny za cel obrali sobie szerzenie harcerskich idea∏ów pog∏´bionych o etos rycerski, starajàc si´ ju˝
drugi rok z rz´du o miano Grunwaldzkiej
Dru˝yny Harcerskiej. W grudniu roku
ubieg∏ego „Puszcza” pe∏ni∏a zaszczytnà
rol´ ambasadorów Betlejemskiego Âwiat∏a Pokoju. Dru˝yna, w tym roku kalendarzowym, tylko do wakacji bra∏a lub b´dzie
bra∏a udzia∏ w harcerskich Rajdach: Parasol, I∏awa, Silesia.
W ramach swojej harcerskiej misji starajà si´ pe∏niç s∏u˝b´ Bogu, Ojczyênie i lu-

dziom. To g∏ównie
cz∏onkowie tej Dru˝yny sà widoczni podczas gminnych uroczystoÊci koÊcielnych czy paƒstwowych. „Puszcza” anga˝uje si´ równie˝ w akcje
charytatywne tj. pomoc dla Domu Samotnej Matki czy prowadzonà w przedszkolach akcj´ „ca∏a Polska czyta dzieciom”.
Harcerki i harcerze zapraszajà w swoje
szeregi m∏odych ludzi, którzy chcà byç
potrzebni, szukajà prawdziwej przyjaêni
i pragnà swojà codziennoÊç po∏àczyç
z harcerskà s∏u˝bà.
14 Dru˝yna Harcerska „Puszczyki”
– dzia∏a od paêdziernika 2013, skupiajàc
w swoich szeregach dzieci i m∏odzie˝
klas 4-6. Praca w Dru˝ynie oraz wzrost
w Prawie Harcerskim przebiega bardzo
aktywnie. Harcerki i harcerze zdobyli ju˝
sprawnoÊci m.in. kuchcika, obserwatora
i m∏odego obywatela. Swój czas poÊwi´cajà te˝ na dobrà zabaw´ np. gry terenowe. Aktywnie uczestniczyli w uroczystoÊciach paƒstwowych: rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja oraz religijnych ˚ywej
Drodze Krzy˝owej, uroczystoÊci Triduum
Paschalnego.
„Puszczyki” uczà si´ historii batalionów
harcerskich uczestniczàcych w walkach
podczas Powstania Warszawskiego. Bioràc udzia∏ w tegorocznej edycji Rajdu „Parasol” zdobyli II miejsce we wspó∏zawodnictwie dru˝yn.
Przed nimi kolejne sprawnoÊci, wyzwania i emocje. A to wszystko ju˝ wkrótce
na letnim obozie harcerskim na Mazurach.
Harcerze z niecierpliwoÊcià czekajà
na uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie.
Zapraszajà wszystkich ch´tnych do do∏àczenia do braci harcerskiej.
14 Gromada Zuchowa „Tropki” – to
najm∏odsi podopieczni Szczepu, dzieci
ucz´szczajàce do klasy „0” oddzia∏u
przedszkolnego. Zuchy podczas swoich
cotygodniowych zbiórek poznajà tajniki
Prawa Zuchowego i starajà si´ przestrzegaç powszechnie panujàcych zasad. Dzi´ki wielu zabawom ruchowo – muzycznym
integrujà si´ w swojej grupie i przy okazji Êwietnie bawià. Zuchy starajà si´
i zdobywajà takie sprawnoÊci jak: mistrz
gier planszowych czy przyjaciel bajek.
„Tropki” bra∏y udzia∏ m.in. w akcji pomocy zwierz´tom ze schroniska w Józefowie,
zawo˝àc tam zebranà karm´, wyprowadzajàc psiaki na spacer i na koniec otrzymujàc sprawnoÊç: przyjaciel zwierzàt.
Goràcym okresem w pracy tej Gromady
by∏y miesiàce kwiecieƒ i maj. Dla tak ma∏ych dzieci udzia∏ w ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Wiosenne Czarowanie” to du˝e doÊwiadczenie i ogromne emocje, którym dzielnie stawi∏y czo∏a.
Jednak najwi´ksze wyzwania towarzyszy∏y zuszkom podczas sk∏adania tradycyjnej Obietnicy Zuchowej. Po przejÊciu
wszystkich prób, potwierdzeniu m.in.
swojej odwagi, màdroÊci, sprytu dzieci
z∏o˝y∏y uroczystà Obietnic´, tym samym
zas∏ugujàc od tej chwili na noszenie
znaczka zucha.
Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj!
Ë Kontakt: szczep.nieporet@gmail.com,
jesteÊmy te˝ na facebooku.
Kadra Szczepu 14 DH i GZ Niepor´t
Zebra∏a i oprac.: dh. Magdalena Rajska HR
W kolejnym wydaniu prezentacja kolejnych
Dru˝yn i Gromad
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Marcin Szyperek uczestnik bitwy o Monte Cassino fot. ze zbiorów rodziny Szyperek

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

Niemiecki punkt oporu typu Pantherturm – diorama Fort Gerharda ÂwinoujÊcie
sierpieƒ 2013
fot. autora

Czerwone Maki na Monte Cassino
Przejdà lata i wieki przeminà.
Pozostanà Êlady dawnych dni
Koƒczàc wspomnienia w 70 rocznic´ bitwy o Monte Cassino przypomn´ naszym Czytelnikom, ˝e równie˝ mieszkaƒcy Gminy Niepor´t
brali udzia∏ jako ˝o∏nierze II Korpusu w walkach o klasztorne wzgórze.
Na podstawie wykazu uczestników
„Indeksu Represjonowanych” opracowanym przez „OÊrodek Karta”
wiemy, ˝e figurujà tam nazwiska
szeÊciu ˝o∏nierzy II Korpusu Polskiego, którzy pochodzà z naszej
gminy i uczestniczyli w bitwie. Sà
to: sier˝. Marcin Szyperek s. Stanis∏awa ur. 1911 r. – 2.09.1941 r.
w Tockoje trafia do armii gen. W.
Andersa na Wschodzie, Franciszek
Jankowski s. Andrzeja ur. 1912 r.
do polskiej armii trafia 2.09.1941 r.
w Tockoje, Feliks Kawka s. Chryzostoma ur. 1906 r. zmobilizowany
do armii gen. Andersa 5.09.1941 r.
w Tatiszczewo, Franciszek Olechowski s. Jana ur. 1899 r. zmobilizowany 4.09.1941 r. w Tatiszczewo, Jan Szaturski s. Feliksa ur. 1911
r. zmobilizowany 2.09.1941 r.
w Tockoje i Stanis∏aw Woêniakowski s. Franciszka ur. 1910 r. w armii
gen Andersa od 3.09.1941 r. w Tatiszczewo.* Ze Stanis∏awem Woêniakowskim mia∏ mo˝liwoÊç rozmowy o walkach na Monte Cassino
mój tata Jan Wróbel, gdy swoimi
furmankami przywozili towary dla
Gminnej Spó∏dzielni „Samopomoc
Ch∏opska” w Niepor´cie. Po zakoƒczeniu transportu furmani spotykali si´ tradycyjnie na przekàsce jako
„zakàsce” i wtedy p. Woêniakowski
wspomina∏ m.in. udzia∏ w bitwie:

„Jasiu, ci´˝kie to by∏y walki. Szczególnie du˝o strat zadawa∏y nam rozpryskujàce si´ po wybuchach pocisków armatnich i moêdzierzowych
mi´kkie, wapienne ska∏y na zboczach, raniàc ˝o∏nierzy razem
z od∏amkami pocisków. I jeszcze te
przekl´te szybkostrzelne „spandauy” (niemieckie karabiny maszynowe MG-42), które pokrywa∏y
ogniem zaporowym zbocza wzgórz.
Sp∏yn´∏y polskà krwià te zbocza.”
Tu wspomn´ te˝, ˝e dzi´ki p. Wies∏awowi Tomzikowi z Józefowa,
uda∏o mi si´ w tym miesiàcu poznaç
dane kolejnego ˝o∏nierza II Korpusu p. Stanis∏awa Werelicha – mieszkaƒca Józefowa. Ustali∏em w Internecie, ˝e jest umieszczony na liÊcie
imiennej ˝o∏nierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Wi´cej szczegó∏ów o ˝yciu p. Stanis∏awa opowiedzia∏a mi mieszkanka Józefowa, jego siostra p. Czes∏awa Borkowska.
Pan Stanis∏aw s∏u˝y∏ pod numerem
ewidencyjnym 452 jako starszy
strzelec w 2 Batalionie 3 Dywizji
Strzelców Karpackich. Wojenne losy rodziny Werelichów i powojenne p. Stanis∏awa Werelicha by∏y tak
bogate, ˝e opisz´ je w jednym z kolejnych numerów „WieÊci”. Wracajàc do wspomnieƒ o bitwie przytocz´ jeszcze kilka ciekawych informacji zwiàzanych z udzia∏em
Polaków w tej bitwie. Otó˝ po zakoƒczeniu bitwy na szczycie Monte Cassino plutonowy Emil Czech
na czeÊç zwyci´zców zagra∏ na tràbce hejna∏ mariacki. WÊród polskich
˝o∏nierzy bardzo cenne by∏y pamiàtki z okresu bitwy o klasztor m.in.
elementy niemieckiego wyposa˝enia bojowego, niemieckie odznacze-

nia i broƒ. Kolekcja przekazanych
przez weteranów i ich rodziny pamiàtek z Monte Cassino znajduje si´
obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Polscy
pancerniacy w czasie bitwy w rejonie Piedimonte, natkn´li si´ na bardzo groêne, zamaskowane niemieckie punkty obrony przeciwpancernej, w postaci zainstalowanych
na umocnieniach ziemnych wie˝
czo∏gów typu Pantera tzw. Pantherturm (na zdj´ciu).

Czy widzisz ten rzàd białych
krzy˝y? Tam Polak z honorem
brał Êlub
Bilans strat II Korpusu Polskiego
na stokach Monte Cassino to: 77 poleg∏ych oficerów i 846 ˝o∏nierzy
ró˝nych stopni, 204 rannych oficerów i 2618 rannych ˝o∏nierzy
oraz 345 zaginionych, z których 251
powróci∏o z niewoli do oddzia∏ów
po zakoƒczeniu walk.** Oko∏o tysiàca poleg∏ych Polaków spoczywa
na cmentarzu wojennym w pobli˝u
opactwa na Monte Cassino (zosta∏y tam z∏o˝one równie˝ prochy genera∏a W∏adys∏awa Andersa dowódcy II Korpusu). Cmentarz po∏o˝ony jest na niewielkim obni˝eniu
terenu pomi´dzy opactwem Benedyktynów, a wzgórzem 593 (góra
Calvario). WejÊcia na cmentarz
strzegà dwa or∏y. Ponadto w tym rejonie zlokalizowane sà inne cmentarze: brytyjski u podnó˝a góry
Monte Cassino kryje 4054 poleg∏ych brytyjczyków, na wschód
od Monte Cassino w Venafro spoczywajà ˝o∏nierze francuskiego korpusu ekspedycyjnego, a bardziej

na pó∏nocny wschód w Caira pochowano 20057 ˝o∏nierzy niemieckich***.

Ta ziemia do Polski nale˝y,
Choç Polska daleko jest stàd,
Bo wolnoÊç krzy˝ami si´
mierzy, Historia ten jeden
ma błàd
Dowódca II Korpusu gen. W∏adys∏aw Anders swój rozkaz o ataku
na Monte Cassino rozpoczà∏
od s∏ów: „˚o∏nierze! Walczàc
o Monte Cassino – walczycie
o spraw´ niepodleg∏oÊci Rzeczpospolitej.”**** Udzia∏ ˝o∏nierzy polskich w tej bitwie mia∏ zwróciç
uwag´ aliantów na spraw´ Polski,
w kontekÊcie jej po∏o˝enia po zakoƒczeniu wojny i ˝àdaƒ Stalina
o obj´cie Polski radzieckà strefà
wp∏ywów. Po zdobyciu klasztoru
korespondenci
wojenni
byli
pod wra˝eniem walecznoÊci i m´stwa polskich ˝o∏nierzy, ale ju˝ 6
czerwca 1944 roku nastàpi∏ desant
w Normandii i relacje z frontu w∏oskiego zesz∏y na drugi plan. Czar´
goryczy ˝o∏nierzy gen. Andersa dope∏ni∏a jeszcze decyzja amerykaƒskiego genera∏a Marka Clarka o nie
zaproszeniu Polaków do defilady
zwyci´stwa w zdobytym Rzymie.
UroczystoÊci 70 rocznicy bitwy odby∏y si´ w maju br. na cmentarzu
wojennym na Monte Cassino
z udzia∏em naszych w∏adz paƒstwowych i wielu delegacji zagranicznych, w oprawie ceremonia∏u
wojskowego i harcerstwa. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e W∏osi równie˝
uczcili rocznic´ bitwy, wyznaczajàc

Stanis∏aw Werelich ˝o∏nierz II Korpusu
Polskiego we W∏oszech
fot. ze zbiorów Czes∏awy Borkowskiej

met´ jednego z majowych etapów
wielkiego wyÊcigu kolarskiego Giro di Italia w miasteczku Cassino.
By∏o to wa˝ne wydarzenie sportowe
po∏àczone z rocznicà historycznà.
Przejdà lata i wieki przeminà. Pozostanà Êlady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino Czerwieƒsze b´dà, bo z polskiej wzrosnà
krwi…
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
* W∏odzimierz B∏awdziewicz –Dzieje Niepor´tu 1387-2009 Wyd. II Uzupe∏nione
Wyd. Lineart Warszawa 2012
**Zbigniew Wawer – „Czwarta Bitwa”
–Magazyn Historyczny „Mówià Wieki”
Wydanie Specjalne Warszawa 2014
***II Wojna Âwiatowa Kolekcja -Tom 22Bitwa o Monte Cassino Wyd. Edipresse
Polska S.A. 2010. ****Wiktor Ostrowski
album – ˚o∏nierz z Monte Cassino Wyd.
Oddzia∏ Kultury i Prasy 2-go Korpusu A.
P. Rzym marzec 1945

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne prowadzi
inwentaryzacj´ wszystkich mogił w rejonie Gminy Niepor´t.
Poszukujemy wszelkich informacji na temat bezimiennej mogiły, znajdujàcej si´
w lesie mi´dzy „betonówkà” Rynia – Beniaminów a Siwkiem, na wzgórzu,
nieopodal domków letniskowych. Ka˝da informacja b´dzie dla nas bardzo wa˝na.
Prosimy o kontakt do Stowarzyszenia. Telefon: 515 405 238
lub mail: historia@nieporet.org
Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne
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