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d 2011 roku uczniowie
w Izabelinie uczà si´ w budynku nowej szko∏y, çwiczàc w pi´knej sali gimnastycznej.
Przy szkole powsta∏ te˝ plac zabaw dla dzieci, w ramach rzàdowego programu „Radosna szko∏a”. Brakowa∏o tylko boiska,
które by∏oby uzupe∏nieniem
szkolnej bazy sportowej, zapewniajàc uczniom odpowiednie warunki rozwoju fizycznego i mo˝liwoÊç pe∏nej realizacji zaj´ç
wychowania fizycznego. Potrzeb´ budowy boiska zg∏aszali dyrektor szko∏y, rada rodziców,
radni i so∏tys Izabelina. Na wniosek Wójta Macieja Mazura Rada
Gminy podj´∏a decyzj´ o realizacji inwestycji. W 2013 roku wykonano dokumentacj´ projektowà, a budowa ruszy∏a w lipcu 2014 roku, po zakoƒczeniu
roku szkolnego. Wykonawca,
firma ZIEL-BUD z Warszawy
do∏o˝y∏a staraƒ, by dotrzymaç
zaplanowanego terminu zakoƒczenia prac i ju˝ 19 wrzeÊnia
na boisku rozegrane zosta∏y
pierwsze mecze z udzia∏em
uczniów i mieszkaƒców, które
by∏y jednym z elementów towarzyszàcych otwarciu nowego
obiektu sportowego.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
wszyscy uczniowie szko∏y, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorzàdu, radni ze Stanis∏awowa Pierwszego Jaros∏aw
Koperski i Piotr Pietrucha. Wójt
Maciej Mazur podzi´kowa∏ radnym za pomoc w realizacji inwestycji, podkreÊlajàc jej znaczenie
w rozwoju sportowych pasji
uczniów, a Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska, nadzorujàca
proces budowy, przypomnia∏a
dane techniczne boiska. Uczniowie Êlubowali wspó∏zawodniczyç w oparciu o poszanowanie
uczciwej rywalizacji, dla chwa∏y sportu i honoru szko∏y. Przeci´cia wst´gi i symbolicznego
przekazania boiska w u˝ytkowanie dokonali: Wójt Gminy Maciej Mazur, Wicestarosta Robert
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Wróbel, Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski, dyrektor Wanda Bi∏as, so∏tys
Adam Banaszek, Ksiàdz Proboszcz Tomasz Osiadacz, przedstawicielka Rady Rodziców
Aneta Zaremba oraz uczennica
klasy IV Klara Kempfi. Po poÊwi´ceniu boiska przysz∏a kolej
na poÊwi´cenie i uroczyste
otwarcie zmodernizowanej ulicy
Ma∏o∏´ckiej. Wicestarosta Robert Wróbel podkreÊli∏ znaczenie
tej inwestycji dla bezpieczeƒstwa
uczniów szko∏y oraz wszystkich
u˝ytkowników drogi. Oprócz nowej nawierzchni, pojawi∏y si´
parkingi i przejÊcia dla pieszych.
To jedna z wielu tegorocznych
powiatowych inwestycji na terenie gminy Niepor´t, o wartoÊci
∏àcznie przesz∏o 6 mln z∏otych.
Tym razem wst´g´ zerwali
w bezpieczny sposób m∏odzi rowerzyÊci, na znak dany im choràgiewka startowà wspólnie
przez wójta Macieja Mazura
i wicestarost´ Roberta Wróbla.
Barwnà opraw´ artystycznà uroczystoÊci przygotowali uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli. Choreografia jednej z cz´Êci
nawiàzywa∏a do symboli olimpijskich, obejrzeliÊmy tak˝e pokazy czirliderek.
Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej uroczystoÊci jej uczestnicy
wzi´li udzia∏ w pikniku przygotowanym przez so∏tysa Adama
Banaszka i Rad´ So∏eckà. Dzieci mia∏y do dyspozycji dmuchanà zje˝d˝alni´, kul´ zorbing,
klaun wyczarowywa∏ im balonowe niespodzianki i ogromne baƒki mydlane. Radosny nastrój
dope∏nia∏y stoiska z pra˝onà kukurydzà i watà cukrowà. Organizatorzy zadbali te˝ o nakarmienie goÊci, przygotowujàc stoiska
pe∏ne doskona∏ych potraw i ciast.
Zabawa przy muzyce zespo∏u
Styl trwa∏a do póênych godzin.
Gratulujemy mieszkaƒcom nowych inwestycji, a uczniom ˝yczymy emocjonujàcych meczów
Ë BWilk
na boisku.

UROCZYSTOÂCI
w Izabelinie

– otwarcie nowego boiska
i zmodernizowanej ulicy Małoł´ckiej
W piàtek, 19 wrzeÊnia, w Izabelinie odbyła si´ uroczystoÊç otwarcia dwóch
zrealizowanych tam inwestycji – nowego wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy szkole podstawowej oraz drogi powiatowej, ulicy
Małoł´ckiej, po modernizacji.

MIEJSCOWY PLAN
zagospodarowania przestrzennego
Rembelszczyzna
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AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE
BUDOWA KANALIZACJI ZACHÓD
Rozpocz´ła si´ budowa kanalizacji w ulicy Wolskiej w Stanisławowie Drugim. Jest to pierwszy etap
realizacji projektu budowy kanalizacji w południowo-zachodniej cz´Êci gminy, dofinansowanego
ze Êrodków Unii Europejskiej.
W ulicy Wolskiej w Stanis∏awowie Drugim zbudowana
zostanie kanalizacja grawitacyjna d∏ugoÊci 1,9 km wraz
z odejÊciami do poszczególnych posesji, przewody t∏oczne d∏ugoÊci 0,9 km oraz 2 przepompownie Êcieków.
Po zakoƒczeniu prac mo˝liwe b´dzie pod∏àczenie posesji do sieci kanalizacyjnej. Mieszkaƒcy zobowiàzani b´dà wykonaç na w∏asny koszt projekty przy∏àczy kanalizacyjnych, który nale˝y uzgodniç w Gminnym Zak∏adzie
Komunalnym. Prosimy o wczeÊniejsze wykonywanie
projektów, aby po wybudowaniu sieci, sprawnie i szybko pod∏àczaç posesje do kanalizacji.
Budowa kanalizacji w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci
gminy jest projektem o ∏àcznej wartoÊci przesz∏o 9 mln
z∏otych. W ramach inwestycji zostanà wybudowane przewody kanalizacyjne w drogach publicznych w Stanis∏awowie Drugim, Woli Aleksandra i Józefowie, odejÊcia

kanalizacyjne do poszczególnych nieruchomoÊci w obr´bie pasa drogowego oraz szeÊç przepompowni Êcieków: w tym trzy w ul. Wolskiej, jedna w ul. ¸àkowej
i dwie w ul. G∏ównej. ¸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 wybudowanà sieç na osiedlu Bukowiec C i Grudzie, a nast´pnie do oczyszczalni Czajka w warszawie. Kanalizacja eksploatowana b´dzie przez Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie.
Gmina uzyska∏a dofinansowanie projektu przyznane
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko na lata 2007-2013 ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w wysokoÊci blisko 6 mln z∏otych.

PRZETARG NA BUDOW¢ KANALIZACJI W RYNI
Og∏oszony zosta∏ przetarg na budow´ ostatniego etapu kanalizacji
w Ryni.
Przedmiot zamówienia obejmuje
budow´ kanalizacji grawitacyjnej
d∏ugoÊci 1,2 km wraz z odejÊciami
do poszczególnych posesji. Wykonawca zobowiàzany b´dzie do zakoƒczenia prac w terminie do 29
maja 2015 roku. Oferty mo˝na

sk∏adaç w Kancelarii Urz´du Gminy do 29.10.2014 r. Budowa tego
etapu sieci kanalizacyjnej w Ryni
zakoƒczy realizacj´ projektu – budowy opaski sanitarnej wokó∏ Jeziora Zegrzyƒskiego, w ramach
którego wykonano infrastruktur´
kanalizacyjnà na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia. Koszt ca∏ej inwestycji to przesz∏o 20 mln z∏, ale po-

nad 80% wyniesie dofinansowanie
ze Êrodków unijnych. Inwestycja
realizowana jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007-2013 wspó∏finansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BUDOWA OÂWIETLENIA GMINNYCH DRÓG
G Podpisana zosta∏a umowa na realizacj´ II etapu budowy oÊwietlenia ulicy Sienkiewicza w Józefowie.
Wykonawcà b´dzie firma Lumen
z Legionowa, która postawi 8
punktów Êwietlnych na odcin-

ku 260 metrów. Koszt realizacji
inwestycji wyniesie 30 tys. z∏.
Termin realizacji – do koƒca paêdziernika.
G Og∏oszony zosta∏ przetarg na budow´ oÊwietlenia chodnika w Ryni, na odcinku prowadzàcym

do Jeziora Zegrzyƒskiego oraz ulicy Zacisznej w Woli Aleksandra
– II etap.
Termin sk∏adania ofert up∏ywa
2 paêdziernika. Planowany termin zakoƒczenia inwestycji
– do koƒca listopada.

BUDOWA ODWODNIENIA GMINNYCH DRÓG
W sàsiedztwie szko∏y
w Józefowie, przy
skrzy˝owaniu
ulic
szkolnej i Sienkiewicza oraz przed skrzy˝owaniem z ulicà Wiosennà realizowana jest
budowa odwodnienia.
Wykonawcà jest firma
Dromo, prace wykonane zostanà do koƒca
wrzeÊnia. Koszt inwestycji – 28 tys. z∏otych.

Gmina Niepor´t podpisała umow´ z firmà PHU MOTOTRUCK z Kielc na zakup nowego ci´˝kiego
samochodu ratowniczo-gaÊniczego dla Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Kàtach W´gierskich. Na poczàtku
paêdziernika samochód stanie w gara˝u OSP.

NOWY samochód dla stra˝aków
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Kàtach
W´gierskich jest wiodàcà w gminie
i w powiecie jednostkà, od 2006 roku funkcjonujàcà w Krajowym Systemie
Ratowniczo-GaÊniczym.
W tym roku zrealizowa∏a ju˝ 99 akcji ratowniczo-gaÊniczych o ró˝nym
charakterze. Nowy samochód (rok
produkcji 2014) Mann TGM z nap´dem na cztery ko∏a, przewidziany
jest do wszystkich zadaƒ. Do usuwania skutków wypadków drogowych,
a tak˝e do pracy w trudnych warunkach, do gaszenia po˝arów pó∏, lasów i ∏àk. – Samochód ma du˝à pojemnoÊç, zabiera 5 tysi´cy litrów wo-
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dy, co przy akcjach gaÊniczych ma
istotne znaczenie. Tym samochodem mo˝na równie˝ dostarczaç wod´ mieszkaƒcom w przypadku awarii wodociàgu. Zabiera 6 osób, podczas gdy stary samochód mieÊci∏
tylko 3 stra˝aków, jest w nim równie˝
miejsce na du˝o wi´cej specjalistycznego sprz´tu, potrzebnego nam
w czasie akcji. Ten zakup bardzo
wzmocni nasze wyposa˝enie i mo˝liwoÊci dzia∏ania jednostki – tak
ocenia nowy nabytek Komendant
OSP w Kàtach W´gierskich, Jaros∏aw Pisarek. Mann TGM zastàpi
wys∏u˝ony, 25-letni samochód, któ-

ry do tej pory pe∏ni∏ g∏ównie rol´ cysterny.
Koszt nowego samochodu to 694 tys.
z∏otych, ale Gmina pozyska∏a dotacje
na jego zakup – 150 tys. z∏ od Zarzàdu G∏ównego OSP w Warszawie, 100 tys. z∏ od Komendy G∏ównej PSP, 150 tys. z∏ od Komendanta
Wojewódzkiego PSP, w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego oraz 50 tys. z∏ od Gaz –System SA w Rembelszczyênie. Z∏o˝ony
zosta∏ ponadto wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
na kwot´ 173 tys. z∏otych. Ë BW

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REMBELSZCZYZNA
W dniu 25 sierpnia 2014 roku
uchwa∏à Nr LIX/66/2014 Rada
Gminy Niepor´t przyj´∏a „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Rembelszczyzna – rejon
po zachodniej stronie Kana∏u ˚eraƒskiego, w gminie Niepor´t”,
do którego przystàpiono w maju 2012 roku. Plan dla so∏ectwa
Rembelszczyzna jest drugim
uchwalonym planem realizowanym
w ramach przyj´tego w kwietniu 2012 roku „Wieloletniego programu sporzàdzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Niepor´t na lata 2012-2015”.
W dotychczas obowiàzujàcych miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru so∏ectwa
Rembelszczyzna teren obj´ty planem
stanowi∏ w wi´kszoÊci teren upraw
rolnych i u˝ytków zielonych bez prawa zabudowy (o symbolu w planie
„RP,RZ”) oraz teren upraw rolnych
z prawem zabudowy i u˝ytków zielonych (o symbolu w planie „Rpz,RZ”).
W niewielkiej cz´Êci – g∏ównie
wzd∏u˝ terenów istniejàcych dróg wojewódzkich nr 631 i 632 – pojawia∏y
si´ obszary zabudowy wiejskiej mieszanej (o symbolu w planie „ROM”),
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (o symbolu w planie „M”)
oraz teren us∏ug (o symbolu w planie
„U”). Nale˝y równie˝ przypomnieç,
˝e cz´Êç so∏ectwa Rembelszczyzna (tj.
fragment, który w projekcie planu wy∏o˝onym w 2001 r. do publicznego
wglàdu stanowi∏ tras´ „Olszynki Grochowskiej”) nie by∏ obj´ty ˝adnym
obowiàzujàcym planem miejscowym.
W wyniku uchwalenia nowego planu zdecydowanie zwi´kszy si´ powierzchnia terenów z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz us∏ug nieucià˝liwych na obszarze
so∏ectwa. Uchwalenie nowego planu
pozwoli∏o na zaprojektowanie szczegó∏owego uk∏adu komunikacyjnego,
który wp∏ynie na popraw´ dost´pnoÊci
wielu nieruchomoÊci do drogi publicznej. W nowym planie ustalone zosta∏y nowe zasady zagospodarowania
i kszta∏towania zabudowy, w tym
w zakresie zmniejszenia minimalnej

BUDOWA CHODNIKA
W KÑTACH
W¢GIERSKICH
Og∏oszony zosta∏ przetarg na budow´ chodnika wzd∏u˝ ulicy Akacjowej w Kàtach W´gierskich.
Projekt przewiduje budow´ brakujàcego odcinka chodnika ulicy Akacjowej, o d∏ugoÊci 211 metrów. Termin sk∏adania ofert up∏ywa 2 paêdziernika. Po podpisaniu umowy
wykonawca b´dzie mia∏ 4 tygodnie
na realizacj´ inwestycji.
Ë oprac. B.Wilk

powierzchni nowo wydzielanych dzia∏ek budowlanych, zmniejszono powierzchni´ terenu biologicznie czynnego, co dotychczas by∏o sporym
utrudnieniem w zagospodarowaniu,
szczególnie dla dzia∏ek us∏ugowych,
wprowadzono spójnà kolorystyk´
i formy architektoniczne, zarówno
na terenach zainwestowanych, jak
i dotychczas niezabudowanych, co
wp∏ynie korzystnie na kszta∏towanie
∏adu przestrzennego. Powy˝sze zmiany w ustaleniach dotychczas obowiàzujàcych planów miejscowych przyczynià si´ do realizacji zamierzeƒ
w∏aÊcicieli i u˝ytkowników dzia∏ek
zgodnie z ich oczekiwaniami, co
do kierunków i zasad zagospodarowania terenu, jak te˝ do wzrostu wartoÊci ich nieruchomoÊci.
Nale˝y przypomnieç, ˝e po uzyskaniu
pierwszych opinii i uzgodnieƒ w∏aÊciwych organów i instytucji projekt planu zosta∏ wy∏o˝ony do wglàdu publicznego w dniach od 28.10.2013 r.
do 28.11.2013 r. W wyniku wy∏o˝enia
i przeprowadzonej dyskusji publicznej
z mieszkaƒcami nad rozwiàzaniami
przyj´tymi w projekcie, dokonano analizy mo˝liwoÊci wprowadzenia wskazanych przez mieszkaƒców korekt, zwiàzanych mi´dzy innymi z likwidacjà
dawnego rowu melioracyjnego czy rozwa˝eniem alternatywnych rozwiàzaƒ
drogowych w zwiàzku z przyj´tym
uk∏adem dróg wewn´trznych. W wyniku uwzgl´dnienia wi´kszoÊci uwag
mieszkaƒców i wprowadzeniu korekt
do planu, niezb´dne by∏o dokonanie ponownych uzgodnieƒ i ponowne wy∏o˝enie planu. Po przeprowadzeniu powtórnego wy∏o˝enia, które mia∏o miejsce
w dniach od 26.06.2014 r. do
24.07.2014 r. w takcie którego wp∏yn´∏a jedna uwaga, plan zosta∏ przekazany
na Sesj´ Rady Gminy Niepor´t.
Przyj´ty d∏ugo oczekiwany plan
jest kolejnym etapem realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy, okreÊlonej w przyj´tym w roku 2011 studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niepor´t, który przyczyni si´ do zdecydowanego
rozwoju so∏ectwa Rembelszczyzna
poprzez aktywizacj´ nowych terenów inwestycyjnych oraz polepszy
sytuacj´ mieszkaniowà w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci. W dalszej kolejnoÊci
– jeszcze w tym roku – planowane
jest przyjecie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
cz´Êci so∏ectwa Wólka Radzymiƒska
i mo˝e Izabelina. A potem kolejne.
Ë M.Czerski
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Wybory wójta, do rady gminy, do rady powiatu i sejmiku województwa odb´dà
si´ 16 listopada 2014 r.
Gmina Niepor´t podzielona została na 15 jednomandatowych okr´gów
wyborczych, zgodnie z art. 418 par. 1. Kodeksu Wyborczego. Oznacza to, ˝e
w ka˝dym okr´gu wybierany b´dzie jeden radny. Granice okr´gów wyborczych
okreÊlone zostały uchwałà Rady Gminy Niepor´t LVIII/61/2014
z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniajàca uchwał´ w sprawie podziału Gminy Niepor´t
na okr´gi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w ka˝dym okr´gu oraz podana do wiadomoÊci w Obwieszczeniu
Wójta Gminy Niepor´t z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
W wymaganym terminie w gminie Niepor´t zarejestrowanych zostało 15 komitetów
wyborczych.
W wyborach do rady powiatu legionowskiego gmina Niepor´t jest samodzielnym
okr´giem wyborczym i dysponuje 3 mandatami, tzn. wybieraç b´dziemy trzech
radnych.
Informacje dotyczàce wyborów znajdujà si´ na stronie BIP UG Niepor´t, w zakładce
Wybory – Wybory Samorzàdowe 2014.

Ju˝ po raz 21. odbywa
si´ akcja ekologiczna
„SPRZÑTANIE ÂWIATA
– POLSKA”. Celem
tegorocznej kampanii
jest zwrócenie uwagi
na wpływ ka˝dego
z nas na Êrodowisko
przyrodnicze, poprzez
Êwiadome ograniczenie
tworzenia odpadów
i stosowanie
selektywnej ich zbiórki.

SPRZÑTANIE Êwiata – Polska
O

gólnopolska akcja ruszy∏a ju˝
w kwietniu pod has∏em „Turysto! Szanuj Êrodowisko”,
a jej kulminacja przypad∏a we wrzeÊniu. Szko∏y i przedszkola w gminie
Niepor´t przystàpi∏y do dzia∏ania
w sposób zorganizowany. Urzàd
Gminy wyda∏ 1250 worków, dostarczy∏ r´kawice dla 1765 uczniów
i przedszkolaków oraz soki dla
wszystkich. Pod opiekà nauczycieli
i opiekunów „sprzàtacze” ruszyli
w teren, aby zlikwidowaç Êmiecie,

Od dnia 22 wrzeÊnia 2014 r. akcj´ darmowego czipowania psów sfinansuje
Gmina Niepor´t w ramach Programu opieki nad zwierz´tami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt na terenie Gminy Niepor´t w 2014
roku. Akcja b´dzie trwała do wyczerpania Êrodków przeznaczonych na ten
cel, jednak nie dłu˝ej ni˝ do 15 grudnia br.

BEZPŁATNE znakowanie psów
dla mieszkaƒców gminy

E-MAPA
na stronie
gminy
Od 24 wrzeÊnia na stronie internetowej gminy w zak∏adce
Mapa interaktywna/ punkty
adresowe dzia∏a System informacji przestrzennej. Dzi´ki
niemu mo˝emy pozyskiwaç dane z zakresu informacji przestrzennej, miedzy innymi wyszukaç adres, numer dzia∏ki, zmierzyç przybli˝onà powierzchni´
dzia∏ki, zlokalizowaç obiekty
u˝ytecznoÊci publicznej oraz
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Za prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Niepor´t odpowiada Dzia∏ Geodezji
i Gospodarki NieruchomoÊciami.

Elektroniczne znakowanie za pomocà
wszczepionego mikrochipa psów to jeden ze skuteczniejszych sposobów zapobiegania ich bezdomnoÊci. Celem
akcji czipowania psów na terenie gminy Niepor´t jest przede wszystkim zapobieganie groênym zdarzeniom
z udzia∏em bezpaƒskich zwierzàt.
„Oznakowany” pies szybciej i ∏atwiej
trafi do swojego w∏aÊciciela, nie b´dzie
b∏àka∏ si´ po ulicach.
Psa czipuje si´ tylko raz w ciàgu jego ca∏ego ˝ycia. Czip jest wszczepiany w okolicach karku, pod skór´
przy pomocy ig∏y. Zabieg jest dla
zwierz´cia odczuwalny podobnie jak
zastrzyk. Po wszczepieniu, zwierz´
chipa nie czuje. Niewielki czip zawiera informacje mi´dzy innymi o w∏aÊcicielu, co w przypadku zagini´cia psa
zwi´ksza jego szanse na powrót do domu. Za pomocà specjalnego czytnika
mo˝na odczytaç nr chipa psa i odnaleêç jego w∏aÊciciela.
Akcja dotyczy zwierzàt, które ukoƒczy∏y 4 miesiàc ˝ycia.
Warunkiem bezp∏atnego oznakowania psa jest:
– wype∏nienie wniosku o wykonanie

zabiegu elektronicznego oznakowania psa,
– okazanie dowodu to˝samoÊci potwierdzajàcego
zameldowanie
w Gminie Niepor´t,
– okazanie aktualnego Êwiadectwa
szczepienia psa przeciwko wÊciekliênie.
Po spe∏nieniu ww. warunków w∏aÊciciel czworonoga otrzyma skierowanie na wykonanie zabiegu oznakowania psa w gabinecie weterynaryjnym
KOSMA znajdujàcym si´ przy ul. S∏onecznej 14/1 w Stanis∏awowie Pierwszym. Po zaczipowaniu psa w∏aÊciciel
otrzymuje potwierdzony przez lekarza
dokument o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa, a dane dotyczàce zwierz´cia i jego w∏aÊciciela zostanà wprowadzane do Mi´dzynarodowej
Bazy Danych SAFE ANIMAL
www.safe-animal.eu
Wniosek dost´pny jest na stronie internetowej www.nieporet.pl lub
w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Dzia∏
Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa,
pok. 30, II pi´tro, tel. (22) 767-04-10.
Chroƒ swojego pupila i oznakuj go.
Ë K. Kula

beztrosko wyrzucane w lasach, na ∏àkach, nad Jeziorem Zegrzyƒskim.
Najm∏odsi uczestnicy z Gminnego
Przedszkola w Niepor´cie, zapytani
o powód i cel akcji, odpowiadali
– „…bo Êmieci zagra˝ajà naszemu
Êwiatu i sà niebezpieczne” (Pawe∏
M), „…˝eby by∏o czyste powietrze”
(Szymon S), „…sprzàtanie potrzebne jest nam do ˝ycia” (Kacper K)
i „…sprzàtamy, ˝eby dbaç o Êwiat”
(Ania B). Zape∏nione worki odebra∏a niezw∏ocznie firma AG-Complex.

Zasmuca jednak fakt, ˝e po wielu
latach edukacji o potrzebie szanowania Êrodowiska, gdy ka˝de gospodarstwo domowe ma zagwarantowany
odbiór odpadów, nadal zaÊmiecamy
swoje i innych sàsiedztwo. Nie ginie
jednak nadzieja, ˝e z roku na rok
worków zape∏nionych w ramach akcji sprzàtania Polski b´dzie coraz
mniej, a mo˝e nadejdzie nawet taki
moment, ˝e nie b´dzie ju˝ czym ich
zape∏niç? Tego ˝ycz´ Czytelnikom
i sobie.
Ë BW

Uwaga!
Informujemy, ˝e 15 wrzeÊnia up∏ynà∏ termin wnoszenia op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwarta∏ 2014 r. (tj. za lipiec, sierpieƒ oraz wrzesieƒ 2014 r.).
W zwiàzku z powy˝szym niezw∏ocznie nale˝y uiÊciç ww. op∏at´ na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy p∏atnoÊç, natomiast
w tytule p∏atnoÊci: „OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy op∏aty np. III kwarta∏ 2014 r. lub w przypadku rat miesi´cznych np. lipiec 2014 r.,
sierpieƒ 2014 r. itp.” – p∏acàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach p∏atnoÊci zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.
Informacja!
W przypadku nie uiszczenia op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiàzek odzyskiwania zaleg∏oÊci,
w∏àcznie z ich egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Informujemy równie˝, ˝e koszty upomnienia obcià˝ajà zobowiàzanego i sà pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstajà one
w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszà 11,60 z∏. W razie nieodebrania upomnienia operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. W przypadku nie podj´cia przesy∏ki przez adresata w terminie, ww.
upomnienie uwa˝a si´ za odebrane, a koszty upomnienia,
pomimo nie odebrania pisma, sà naliczane.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych pism
(np.: decyzje, postanowienia, tytu∏y wykonawcze, itp.)
przesy∏anych do Paƒstwa za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po up∏ywie ww. terminu tego rodzaju pisma uwa˝a
si´ za odebrane, co pociàga za sobà dalszy skutek prawny.

ODPADY

WYBORY SAMORZÑDOWE

G M I N I E

ogłoszenie

WÓJT GMINY NIEPOR¢T
zaprasza
NA ZEBRANIE MIESZKA¡CÓW OSIEDLA GŁOGI,
KTÓRE ODB¢DZIE SI¢

DNIA 3 PAèDZIERNIKA (piàtek) 2014 r, O GODZINIE 19:00
W GIMNAZJUM W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM
PROGRAM ZEBRANIA:
1.Sprawy bezpieczeƒstwa i utrzymania porzàdku na osiedlu Głogi.
2.Omówienie inwestycji
3.Wolne wnioski i sprawy ró˝ne dotyczàce mieszkaƒców osiedla Głogi.

3

W Y D A R Z E N I A

14 wrzeÊnia w Filii Gminnego OÊrodka Kultury w Stanisławowie
Drugim odbył si´ Piknik Rodzinny, który zintegrował mieszkaƒców
i przybyłych goÊci przy wspólnej zabawie.

SPOTKANIE integracyjne
w Stanisławowie Drugim

13 wrzeÊnia w Wólce Radzymiƒskiej odbyła si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia
budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej oraz wozu stra˝ackiego, połàczona
z piknikiem rodzinnym.

UROCZYSTOÂCI w OSP
w Wólce Radzymiƒskiej
uroczystoÊç, której bohaterami byli stra˝acy darzeni powszechnà sympatià i szacunkiem, licznie przybyli
mieszkaƒcy oraz zaproszeni goÊcie.
W asyÊcie pocztów sztandarowych
OSP z Kàtów W´gierskich, Niepor´tu i Wólki Radzymiƒskiej, budynek stanicy i wóz bojowy poÊwi´ci∏
ksiàdz Andrzej Zajkowski. Wójt
Gminy Niepor´t Maciej Mazur podzi´kowa∏ stra˝akom za s∏u˝b´, której celem jest zapewnienie bezpieczeƒstwa gminnej spo∏ecznoÊci.
Serdeczne gratulacje, podzi´kowania i dyplomy otrzymali mieszkaƒcy, zaanga˝owani w przygotowanie
prezentacji so∏ectwa Wólka Radzymiƒska oraz reprezentowanie Gmi-

Na

ny Niepor´t podczas V Festiwalu
AktywnoÊci Spo∏ecznej i Kulturalnej So∏ectw w Za∏ubicach Starych.
Za artystycznie zaaran˝owane stoisko i w∏asnor´cznie przygotowane
przysmaki otrzymali II miejsce
w kategorii smaki i kuchnia regionalna.
Na program artystyczny z∏o˝y∏y
si´ wyst´py grupy wokalnej z Filii
GOK w Wólce Radzymiƒskiej, zespo∏u M∏odzie˝ 50+ z Filii GOK
w Stanis∏awowie Drugim, grupy tanecznej z Filii GOK w Beniaminowie, jak równie˝ wspania∏ych m∏odych dam z zespo∏u „Piena Voce”.
MieliÊmy równie˝ okazj´ do obejrzenia wielopokoleniowego wyst´pu
scenicznego mieszkaƒców Wólki

Radzymiƒskiej, który premier´ mia∏
podczas Festiwalu w Za∏ubicach
Starych. Swoje stoisko na pikniku
wystawi∏o Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne, prezentujàce
materia∏y dotyczàce za∏ogi bombowca „¸oÊ”, której pomnik znajduje si´ przy OSP, natomiast Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich przygotowa∏o
przysmaki, którymi z przyjemnoÊcià
raczyli si´ zebrani. Wieczór zakoƒczy∏ wyst´p zespo∏u „Czader”. Organizatorzy uroczystoÊci, Prezes OSP
Wólka Radzymiƒska Tomasz Sawczuk oraz So∏tys Ewa Broszkiewicz
serdecznie dzi´kujà wszystkim osobom zaanga˝owanym w jej przygotowanie oraz przyby∏ym, za wspólË BW
ne sp´dzenie czasu.

Atrakcji tego popo∏udnia nie zabrak∏o. Wystàpi∏y znane zespo∏y wokalne M∏odzie˝ 50+ i Józefinki oraz zespó∏ taƒca nowoczesnego StaÊki,
ulubieƒcy nie tylko lokalnej spo∏ecznoÊci. Blok rekreacyjno-sportowy,
prowadzony przez Pszczó∏k´ Maj´,
dostarczy∏ wielu dobrych emocji ca∏ym rodzinom. Mo˝na by∏o pokazaç
swojà si∏´ w przeciàganiu liny, ∏owiç
rybki, wylosowaç wa˝ne zadanie dla
mamy i taty. Dzieci Êwietnie bawi∏y si´ na dmuchanej zje˝d˝alni, malowa∏y twarze w fantastyczne wzory i rozkoszowa∏y smakiem waty cukrowej i popcornu. Szybko znikn´∏a
grochówka o niepowtarzalnym smaku, serwowana przez wicestarost´

Roberta Wróbla, wójta Macieja Mazura i zast´pc´ wójta Alicj´ Soko∏owskà. Piknik zakoƒczy∏ blok dyskotekowy, który poprowadzi∏a dj.
Klaudia.
Niedzielne popo∏udnie w OÊrodku
Kultury dostarczy∏o uczestnikom
wiele radoÊci, podobnie jak podczas
wszystkich organizowanych w tym
miejscu spotkaƒ. Przepis na sukces
wydaje si´ prosty – du˝o zaanga˝owania, wspólne przygotowania
i mnóstwo pozytywnej energii, którà mieszkaƒców przekazujà sobie
nawzajem i wszystkim uczestnikom.
Gratulujemy i ˝yczymy wielu jeszcze równie udanych imprez.
Ë BW

We wrzeÊniu firma Bericap Polska w gminie Niepor´t obchodziła
20-lecie działalnoÊci.

GRATULACJE z okazji 20-lecia
Zak∏ad produkcyjny Bericap Polska
powsta∏ przed dwudziestu laty jako
jeden z pierwszych w Stanis∏awowie
Pierwszym, w miejscu, gdzie obecnie znajduje si´ gminna strefa nieucià˝liwego przemys∏u z siedzibami 7 du˝ych firm. Bericap jest wiodàcym producentem nakr´tek
z tworzyw sztucznych do wszystkich
grup produktów. Zajmuje si´ projek-
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towaniem, rozwojem oraz sprzeda˝à
najwy˝szej jakoÊci wyrobów, które
w szczególny sposób uwydatniajà
walory opakowaƒ, a tym samym
zwi´kszajà na nie popyt u u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie. Za swoje
innowacyjne rozwiàzania, chronione
patentami, firma otrzyma∏a wiele
bran˝owych nagród. Zak∏ad stale si´
rozwija, ostatnio zainwestowa∏ w no-

wà hal´ produkcyjno-magazynowà.
Firm´ wià˝à z Gminà Niepor´t silne wi´zi. Stworzy∏a wiele miejsc
pracy dla mieszkaƒców, anga˝uje si´
w ˝ycie spo∏eczne i gospodarcze gminy, wspó∏uczestniczy w realizowanych projektach. Za szczególne zas∏ugi dla rozwoju gminy w 2013 roku
uhonorowana zosta∏a statuetkà „Firma
Przyjazna Gminie Niepor´t”.

Jubileuszowa uroczystoÊç zgromadzi∏a pracowników z rodzinami
oraz goÊci, m.in. Starost´ Legionowskiego Jana Grabca i Wójta Gminy
Niepor´t Macieja Mazura, którzy
gratulowali Prezesowi Zarzàdu Bericap Polska Jackowi Bàkowi sukcesów rynkowych i zadowolenia klientów. Z okazji 20-lecia Prezes Jacek
Bàk uhonorowa∏ na scenie pracow-

ników o najd∏u˝szym sta˝u pracy
w zak∏adzie, dzi´kujàc im za zaanga˝owanie i udzia∏ w rozwoju firmy.
Z okazji 20-lecia ˝yczymy kolejnych dekad owocnej dzia∏alnoÊci, satysfakcji z uzyskiwanych wyników
ekonomicznych oraz coraz liczniejszej rzeszy odbiorców produktów
na ca∏ym Êwiecie.
Ë BWilk

W Y D A R Z E N I A

NIEPOR¢CKIE ˚agle
Podczas ostatniej letniej soboty w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa
nad Jeziorem Zegrzyƒskim rozegrane zostały
1. Regaty o Puchar Wójta Gminy Niepor´t
„Niepor´ckie ˚agle”. Towarzyszyły im atrakcje
na làdzie i wodzie dla dzieci i dorosłych.
egaty rozegrane zosta∏y w klasach Omega i RS Vision. W klasie Omega wystartowa∏o 7 za∏óg
reprezentujàcych samorzàdy. Na ∏ódkach RS Vision rywalizowali mieszkaƒcy w liczbie 6 za∏óg. Z planowanych 5 wyÊcigów wiatr pozwoli∏ na rozegranie 3, po których podsumowano
regaty i wy∏oniono zwyci´zców.
WÊród samorzàdowców pierwsze
miejsce zaj´∏a za∏oga reprezentujàca
Gmin´ Niepor´t w sk∏adzie: sternik
– Sylwester Pietrucha oraz Alicja
Soko∏owska i Krzysztof Anio∏kowski. Drugie miejsce zaj´∏a za∏oga
Gminy Wieliszew – sternik Miros∏aw Sieradzki oraz Jaros∏aw ZyÊk
i Zbigniew Budny. Na trzecim miejscu uplasowa∏a si´ za∏oga reprezentujàca Urzàd Wojewódzki w Warszawie w sk∏adzie – sternik Jerzy
Pindelski oraz Bart∏omiej Kolipiƒski
i Wojciech Pindelski.
WÊród mieszkaƒców w klasie RS
Vision triumfowali sternik Micha∏
Skrzypkiewicz z Bart∏omiejem Baranowskim i Aleksandrà Marczak.
Drugie miejsce wywalczyli sternik
Jacek Wojewódko z Piotrem Badzielewskim, a na trzeciej pozycji uplasowali si´ Stanis∏aw Kowalewski
– sternik z Anthonym Shorterem.
Puchary i medale wr´czy∏ ˝egla-

R

rzom Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, a puchar dla najlepszej za∏ogi mieszkaƒców Gminy
Niepor´t w klasie RS Vision wicestarosta Robert Wróbel.
Organizatorzy regat, OÊrodek
Szkoleniowy Mi´dzy ˚aglami oraz
Gminny OÊrodek Kultury, przygotowali równie˝ wiele atrakcji dla goÊci imprezy. Dzieci mia∏y do dyspozycji dmuchane zabawki, w stoisku
promocyjnym Urz´du Gminy oferowane by∏y albumy i foldery prezentujàce gmin´, mapy oraz gry zr´cznoÊciowe. Du˝à atrakcjà by∏y
darmowe rejsy tramwajem wycieczkowym Laguna, który zabiera∏ pasa˝erów w pobli˝e rozgrywanych regat, by mogli z bliska przyjrzeç si´
wyÊcigom ˝aglówek. Atmosfer´ tego dnia podkreÊli∏ koncert szant
w wykonaniu zespo∏u Wodny Patrol.
1. Regaty „Niepor´ckie ˚agle” zapoczàtkowa∏y sta∏y cykl, który kontynuowany b´dzie w nast´pnym sezonie. Na terenie Kompleksu zaplanowany jest równie˝ ciàg dalszy
koncertów Nieporckie Lato Muzyczne, cieszàcych si´ w tym roku
du˝à popularnoÊcià oraz wiele niespodzianek, które sprawià, ˝e pobyt
w tym miejscu b´dzie niezwykle
przyjemny.
Ë BWilk

IX Rodzinny Piknik, zorganizowany przez Zespół Charytatywny CARITAS Parafii NMP Królowej
w Józefowie nie zawiódł oczekiwaƒ uczestników i organizatorów. Wspólnej zabawie ju˝ tradycyjnie
towarzyszyła ch´ç niesienia pomocy potrzebujàcym jej mieszkaƒcom.

CHARYTATYWNA niedziela w Józefowie
Na uczestników Pikniku czeka∏o
wiele atrakcji. Przede wszystkim
bogaty program artystyczny – wyst´py zespo∏ów M∏odzie˝ 50+ i Józefinki, Victorii Maƒk i Emilii Wroceƒskiej oraz sta∏ego goÊcia, konferansjera i prezentera Studia Lotto,
Janusza Laskowskiego. Dzieci mog∏y wybraç dmuchanà zje˝d˝alni´
lub „uje˝d˝anie byka”, malowanie
twarzy, zabaw´ z Kapitanem Wyderkà lub przeja˝d˝k´ bryczkà z rodzicami. Loteria fantowa kusi∏a ciekawymi wygranymi, a dla smakoszy
przygotowano stoiska ze smako∏ykami, które kosztowano za przys∏owiowe „co ∏aska”. Ze sceny zabawia∏
wszystkich z w∏aÊciwym sobie
wdzi´kiem Conrado Moreno, a Ja-

nusz Laskowski jak zwykle brawurowo poprowadzi∏ licytacj´ bardzo
atrakcyjnych przedmiotów i us∏ug.
Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏ si´ lot szybowcem z Sebastianem Kawà, majàcym na swoim
sportowym koncie pi´tnaÊcie z∏otych
medali mistrzostw Âwiata i Europy.
Zwyci´˝czyni licytacji zasili∏a Caritas rekordowà kwotà 4 tys. z∏otych
Wielkà atrakcj´ Pikniku stanowi∏
szybowiec, który przywióz∏ ze sobà
goÊç honorowy mistrz Sebasiat Kawa. Mo˝na by∏o zasiàÊç za sterami
w kabinie szybowca i zrobiç zdj´cie
z samym Mistrzem.
W przygotowanie charytatywnego
Pikniku w∏àczy∏o si´ wielu sponsorów, wÊród nich tak˝e Gmina Niepo-

r´t, która sfinansowa∏a dmuchane zabawki dla dzieci. Partnerem imprezy by∏ kolejny ju˝ raz Totalizator
Sportowy.
Zebrane fundusze pozwolà na zakup podr´czników szkolnych oraz
pokrycie kosztów wyjazdów wakacyjnych najbardziej potrzebujàcych
dzieci, mieszkajàcych na terenie Parafii w Józefowie.
W imieniu Zespo∏u CARITAS
prezes Anna Staƒczak z proboszczem ks. Piotrem Âliwkà dzi´kujà
uczestnikom Pikniku: Parafianom
i GoÊciom, a tak˝e wszystkim, którzy hojnie wspierali przedsi´wzi´cie:
sponsorom, uczestnikom licytacji,
artystom i wolontariuszom.
Ë BW
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PAèDZIERNIKU 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)

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

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

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

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, 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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego, Telimeny,
Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA

O C A L I å

Historia to dziedzina
nauki, która wymaga
od badaczy
i miłoÊników stałej
analizy zdobywanych
informacji,
dokumentów oraz
wspomnieƒ
Êwiadków wydarzeƒ
historycznych.
moim przypadku relacje
Êwiadków odnoszàce si´
do znanych ju˝ faktów, powodujà ponowne zainteresowanie
uzyskanymi przekazami i podj´cie
próby ich wyjaÊnienia. Tak by∏o
w przypadku relacji uzyskanych od
p. Szczepana Ostrowskiego, mieszkaƒca Wólki Radzymiƒskiej. Pan
Szczepan wspomina∏ w rozmowie, ˝e
na poczàtku wrzeÊnia 1939 roku
do zabudowaƒ jego ojca Jana Ostrowskiego przyszed∏ od strony ∏àk polski
lotnik. By∏ ranny w r´k´. Mój rozmówca skojarzy∏ przybycie lotnika
z dniem upadku polskiego bombowca PZL 37 „¸oÊ” na ∏àkach w Wólce
Radzymiƒskiej i w jego ocenie móg∏
byç to jedyny uratowany lotnik z tego samolotu. W ich gospodarstwie
przebywa∏y rodziny polskich oficerów, które mia∏y ewakuowaç si´
na wschodnie tereny Polski. ˚ony oficerów opatrzy∏y ran´ lotnika i pozosta∏ on na terenie gospodarstwo 2
lub 3 dni. Pan Szczepan zapami´ta∏, ˝e
w tym czasie jego ojcu ukradziono

O D

Z A P O M N I E N I A

Szczepan Ostrowski

moje wspomnienia cz. I – czyli jeszcze raz o wrzeÊniowych lotnikach w 1939 roku

W

Samolot myÊliwski PZL P.7a na których latali piloci 123 EM z Poniatowa
êród∏o: Wikipedia

m∏odà ja∏ówk´ i lotnik próbowa∏ odnaleêç sprawców kradzie˝y. Uda∏o mu
si´ jedynie ustaliç, ˝e ja∏ówka zosta∏a zabita i oprawiona w pobliskim lesie i dalszych poszukiwaƒ zaprzestano. Lotnik opuÊci∏ gospodarstwo
Ostrowskich i poszed∏ w kierunku Radzymina lub Warszawy, tego ju˝
p. Szczepan nie zapami´ta∏. Mój rozmówca wielokrotnie chodzi∏ na miejsce katastrofy polskiego bombowca.
Zapami´ta∏, ˝e na miejscu upadku samolotu powsta∏ du˝y krater wype∏niony wodà. Dooko∏a pe∏no by∏o ró˝nej
wielkoÊci szczàtków samolotu. Widzia∏ równie˝ dwie le˝àce nieopodal
bomby lotnicze. Pan Szczepan nic nie

pami´ta o grobach lotników z „¸osia”
na terenie ∏àki nale˝àcej do rodziny
Roguskich. Autor uzyska∏ od córki
jednego z naczelników gminy Niepor´t w latach siedemdziesiàtych bardzo
interesujàce materia∏y, dotyczàce byç
mo˝e natrafienia na pozosta∏oÊci grobów lotników w czasie prowadzenia
we wczeÊniejszym okresie robót melioracyjnych na tym terenie. Temat ten
wymaga wyjaÊnienia i dalszych ustaleƒ dokumentacyjnych. Z relacji
mieszkaƒców Wólki Radzymiƒskiej
wiemy, ˝e po po∏udniu 1 wrzeÊnia 1939 roku na terenie tej wsi spad∏y jeszcze dwa polskie samoloty myÊliwskie. Pierwszy przy obecnej

ul. LeÊnej, bardzo blisko zabudowaƒ
rodziny Pisarków, a drugi na tzw.
„wycince” niedaleko zabudowaƒ rodziny Smoczyƒskich. Pierwszy spadajàcy samolot zaczepi∏ o komin domu
Pisarskich i rozbi∏ si´ tu˝ za drogà.
W samolocie nie by∏o pilota, ale znaleziono w kabinie dokumenty lotnika,
które przechowywa∏a przez wojn´
jedna z rodzin w Wólce Radzymiƒskiej. Dokumenty te zosta∏y prawdopodobnie po wojnie przekazane przez
mieszkaƒców, ale los ich jest nieznany. Byç mo˝e by∏ to samolot PZL P.7
z 123 Krakowskiej Eskadry MyÊliwskiej, stacjonujàcej na lotnisku w Poniatowie, pilotowany przez ppor. pilota Feliksa Szyszk´. Pilot chocia˝ ci´˝ko ranny uratowa∏ si´ skaczàc
na spadochronie. Bardzo prosz´ osoby,
które majà informacj´ o tych wydarzeniach i dokumentach o kontakt z redakcjà „WieÊci Niepor´ckich”. Drugi samolot myÊliwski spad∏ na „wycinkach”
obok zabudowaƒ Smoczyƒskich.
Z ustaleƒ poczynionych przez naszego
koleg´ ze Stowarzyszenia Marka Rogusza, który od wielu lat poszukuje
miejsc upadku polskich samolotów we
wrzeÊniu 1939 roku, by∏ to samolot
PZL P.7 równie˝ z 123 Krakowskiej
Eskadry MyÊliwskiej pilota sier˝anta
podchorà˝ego Antoniego Marcelego
Danka. Ranny pilot wylàdowa∏ na spadochronie niedaleko rozbitej maszyny
i zosta∏ przewieziony przez p. Smo-

czyƒskiego do Radzymina, a stamtàd
trafi∏ do jednego z warszawskich szpitali. Niestety w wyniku odniesionych
ran zmar∏ w krakowskim szpitalu
dnia 18 marca 1940 roku prze˝ywszy 21 lat*. Rodzina Smoczyƒskich posiada∏a jeszcze po wojnie kilka przedmiotów i cz´Êci z tego samolotu, jednak zosta∏y one utracone. O tym
zdarzeniu lotniczym równie˝ oczekuj´ informacji od Czytelników. Po po∏udniu 1 wrzeÊnia 1939 roku na terenie naszej gminy w Stanis∏awowie
Drugim spad∏ jeszcze jeden PZL P.7
pilotowany przez dowódc´ 123 EM
kpt. pilota Mieczys∏awa Olszewskiego.
Pilot w wyniku odniesionych ran
zmar∏. Pan Szczepan Ostrowski nie pami´ta, aby w 1939 roku na terenie
Wólki Radzymiƒskiej Wojsko Polskie
prowadzi∏o walki zbrojne z Niemcami.
Rozgrywa∏y si´ raczej w rejonie Bia∏obrzegów, Ryni i Beniaminowa.
Niemcy po wkroczeniu do Wólki Radzymiƒskiej, natkn´li si´ na pola minowe po∏o˝one przez polskich pionierów. W tej sprawie nachodzili potem
so∏tysa wsi p. Grzybowskiego oskar˝ajàc go o niepoinformowanie ich o zaCdn.
∏o˝eniu min w tym terenie.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne

i ˝agle, oraz kilka kabin. W tym czasie YKP pozbawiony zosta∏ swojej
przedwojennej siedziby i trwa∏y prace nad budowà nowej przystani
przy Wale Miedzeszyƒskim. Po powstaniu Jeziora Zegrzyƒskiego „Ziemowit” przeholowany zosta∏ do portu w Niepor´cie-Pilawie, gdzie pe∏ni funkcj´ hulku dla ˝eglarzy YKP
do dzisiaj.

Podzi´kowanie
Przygotowanie informacji o zawi∏ych losach statków parowych Jeziora Zegrzyƒskiego by∏o mo˝liwe
dzi´ki konsultacjom jakich udzieli∏
Waldemar Danielewicz, któremu niniejszym sk∏adam podzi´kowanie.
Wi´cej informacji o ˝egludze i zabytkowych statkach mo˝na znaleêç
na stronie http://www.zegluga.info.
Ë Artur Magnuszewski

* Krzysztof Klimaszewski „Eskadry nad Poniatowem Wrzesieƒ 1939 r.” Wyd. Stratus 2012 r

Na Jeziorze Zegrzyƒskim mamy okazj´ zobaczyç kilka zabytkowych statków parowych,
które szcz´Êliwie przetrwały do naszych czasów.

ZABYTKOWE holowniki parowe
z Jeziora Zegrzyƒskiego cz. III
Pochodzà one z poczàtków XX w.
i sà prawdziwymi per∏ami historii
techniki. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e
podobnie jak w innych wysoko rozwini´tych krajach zabytkowe statki
zostanà przywrócone do stanu ÊwietnoÊci. Dobrym przyk∏adem sà Niemcy, gdzie na ¸abie kursuje ca∏a flotylla parowców, stanowiàcych
ogromnà atrakcj´ turystycznà. Byç
mo˝e zwiastunem podobnych dzia∏aƒ jest odbudowa parowca Lubecki. Po prezentowanych w poprzednich numerach WieÊci Niepor´ckich statkach Sienkiewicz i Dunajec,
dzisiaj przedstawiamy histori´ Ziemowita.

Ziemowit
To prawdziwa per∏a wÊród statków
parowych jakie zachowa∏y si´ na Jeziorze Zegrzyƒskim, a mianowicie
jest to holownik z nap´dem tylnoko∏owym. Zosta∏ zbudowany przez
stoczni´ Werft Übigau w Dreênie
w 1907 r. z numerem budowy 966.
Wymiary kad∏uba to: d∏ugoÊç L
= 38,5 m i szerokoÊç B = 4,80 m, zanurzenie: 0,90 m. Nap´d pochodzi∏
od maszyny parowej le˝àcej, dwucylindrowej podwójnego rozpr´˝ania
o mocy maksymalnej 200 KM. Pary wodnej dostarcza∏ kocio∏ parowy
produkcji firmy H. Pauksch z Gorzowa Wielkopolskiego (niem. Lands-

berg/Warte), wytwarzajàcy ciÊnienie 11 atm. Na rufie statku pod specjalnie podci´tym pok∏adem zainstalowano dwa ko∏a ∏opatkowe, które
dawa∏y uciàg umo˝liwiajàcy holowanie nawet 10 barek typu berlinka.
Statek zbudowano dla armatora
Carla Stoltza i nadano mu nazw´
Kommerzierant Leopold Stoltz. Jego portem macierzystym by∏o Drezdenko nad Notecià, a rejonem ˝eglugi Odra, Warta, Noteç oraz Brda.
W 1918 r. po Êmierci w∏aÊciciela statek przejà∏ jego syn Ernst Stoltz,
w 1921 r. statek zosta∏ zakupiony
przez Maxa Mietschena z Gorzowa
Wielkopolskiego, który zmieni∏ nazw´ statku na Uranus.
W 1934 r. statek kupi∏a Spó∏dzielnia Transportowa i Oszcz´dnoÊciowa „Wis∏a” G.m.b.H., z Gdaƒska,
która eksploatowa∏a statek w ˝egludze towarowej na WiÊle. Statek by∏
zaliczany do najsilniejszych holowników, potrafi∏ uciàgnàç nawet 10
barek typu berlinka.
W 1936 r. statek przeszed∏ pod polskà bander´, i zosta∏ zarejestrowany
w Toruniu, p∏ywa∏ na trasie Warszawa-Gdaƒsk. W czasie wojny w 1940 r.
zosta∏ zarekwirowany jako by∏e mienie polskie przez niemiecki Komisaryczny Zarzàd G∏ównego Powiernictwa Wschód dla ˝eglugi Êródlàdowej
dorzecza Wis∏y.(niem. Haupttreuhandstelle Ost für die Binnenschif-

Ziemowit jako hulk
na przystani Yacht Klubu
Polskiego w Niepor´ciePilawie

fahrt des Weichselstromgebiete),
a nast´pnie odsprzedany gdaƒskiemu
armatorowi Otto Hansowi Gottenmeyerowi. Pod koniec 1944 r. zosta∏
zatopiony pod W∏oc∏awkiem, a nast´pnie podniesiony z dna w 1946 r.
przez firm´ Zarzecki i Spó∏ka i wyremontowany w Toruƒskiej Stoczni
Rzecznej.
Po remoncie zosta∏ pod nazwà
„Ziemowit” przekazany Paƒstwowemu Zarzàdowi Wodnemu w Toruniu. Od 1952 r. p∏ywa∏ w Rejonie
Dróg Wodnych w Toruniu,
a od 1963 r. w Okr´gowym Zarzàdzie Wodnym w Toruniu. Wycofany w 1966 r. przeszed∏ generalny remont poszycia i po zdj´ciu kó∏ ∏opatkowych przystosowany zosta∏
na przytaƒ p∏ywajàcà na WiÊle
w Warszawie dla Yacht Klubu Polskiego. Na pok∏adzie g∏ównym wybudowano przykryte ciàg∏ym pok∏adem s∏onecznym nadbudówki,
w których mog∏y odbywaç si´ zaj´cia teoretyczne dla ˝eglarzy, a tak˝e
mieÊci∏o si´ skromne zaplecze restauracyjne. Pod pok∏adem umieszczono szatni´, magazyn na maszty

Uranus na Warcie oko∏o 1926 r. (ze zbiorów
W. Danielewicza – http://www.zegluga.info)
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