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w skrócie
PROBLEM ALKOHOLOWY
HARMONOGAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w OÊrodku Rehabilitacji
Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nionych w Niepor´cie (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji) w styczniu 2010 r.
• 05 stycznia 2010 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski, E. Staniszewska
• 12 stycznia 2010 r. – A. Radlak, L. Kondrat – Deptu∏a
• 19 stycznia 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk
• 26 stycznia 2010 r. – E. Ró˝aƒska, K. Malinowska – Lerman
Dy˝ury trwajà w godz. 15.00 – 19.00
Spotkania Komisji w styczniu 2010 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala
konferencyjna U.G., II pi´tro – 12 i 26 stycznia 2010 r. od godz. 16.00.

Z

okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
niosàcych ze sobà niepowtarzalnà atmosfer´ ˝yczymy,
aby p∏ynàce z nich radoÊç i màdroÊç sta∏y si´ êród∏em
wszelkiej pomyÊlnoÊci i szcz´Êcia,
a zbli˝ajàcy si´ Nowy 2010 Rok
spe∏ni∏ najskrytsze marzenia i nadzieje.
Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur

Przewodniczàcy Rady
Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski

Jest taki dzieƒ – gdy jesteÊmy wszyscy razem (...)
– Niebo Ziemi, Niebu Ziemia
– Wszyscy wszystkim Êlà ˝yczenia (...)
Czerwone Gitary

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH
czytaj o...
•

SPOTKANIE sołtysów
plan działaƒ ratowniczych
w przypadku zagro˝enia
powodziowego

www.nieporet.pl

•

str.

SPOTKANIA
opłatkowe w gminie
Niepor´t
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl
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TURNIEJ GIM-VOLLEY CUP 2009
o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t
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Na terenie gminy zainstalowane zostały dwa maszty do fotoradarów,
w miejscach o szczególnym nat´˝eniu ruchu samochodowego i pieszego.

KIEROWCO – ogranicz pr´dkoÊç!
Fotoradary w gminie ju˝ włàczone!

1 grudnia w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyło si´ comiesi´czne spotkanie sołtysów
z wójtem Sławomirem Maciejem Mazurem. Jednà z wa˝niejszych omawianych
spraw był tym razem gminny plan działaƒ ratowniczych w przypadku zagro˝enia
powodziowego.

SPOTKANIE sołtysów
Z
zagadnieniem zapozna∏ zebranych kierownik Dzia∏u Obrony Cywilnej Tadeusz Biernat.
Przedstawi∏ materia∏ zatytu∏owany
„Zagro˝enie powodziowe gminy
Niepor´t. Plan ewakuacji II stopnia”.
Du˝e znaczenie ma fakt, i˝ wszystkie dzia∏ania akcji zaplanowane zosta∏y w ramach administracyjnych
gminy, z wykorzystaniem funkcjonujàcych s∏u˝b i istniejàcego zaplecza lokalowego. Zebrani poznali tereny zagro˝one powodzià, przewidziany przebieg akcji ratowniczej
oraz lokalizacj´ punktów, stanowiàcych baz´ dla osób ewakuowanych.
Miejsca te przygotowywane b´dà
z wykorzystaniem bazy oÊwiatowej
– szkó∏ w Niepor´cie, Stanis∏awowie
Pierwszym, Izabelinie i Józefowie.
Zadania so∏tysów podzielone zosta-

∏y w zale˝noÊci od po∏o˝enia so∏ectwa. Ich rola polegaç b´dzie przede
wszystkim na udzielaniu informacji
i organizowaniu pomocy mieszkaƒcom z terenów zagro˝onych powodzià lub na zaanga˝owaniu si´
w przygotowanie bazy ewakuacyjnej. Wszyscy ponadto zobowiàzani
sà do Êcis∏ego wspó∏dzia∏ania z Policjà, Stra˝à Gminnà, Gminnym Zak∏adem Komunalnym i Ochotniczà
Stra˝à Po˝arnà w celu zapewnienia
bezpieczeƒstwa mieszkaƒcom.
Podczas spotkania omówiono tak˝e wst´pnie gminny program Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
w styczniu 2010 r. Plany przedstawi∏a Agnieszka Powa∏a, dyrektor SP
w Józefowie. To w tej w∏aÊnie placówce odb´dzie si´ gminne granie.
Wiele zale˝y od samych mieszkaƒ-

ców i ich ch´ci zaanga˝owania si´
we wspólnà zabaw´ i niesienie pomocy chorym z problemami onkologicznymi. To mieszkaƒcy majà byç
g∏ównymi bohaterami dnia, a planowany turniej mi´dzyso∏ecki na pewno dostarczy wielu emocji.
Pozosta∏e poruszane podczas spotkania sprawy to m.in. konserwacja
oÊwietlenia ulicznego (która zosta∏a
pozytywnie oceniona, zg∏aszane
awarie usuwane sà w krótkich terminach) i zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zorganizowana przez
Urzàd Gminy. Cieszy si´ ona du˝à
popularnoÊcià wÊród mieszkaƒców,
którzy majà mo˝liwoÊç ∏atwego pozbycia si´ np. starych mebli.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ z∏o˝eniem ˝yczeƒ imieninowych so∏tysom
 BW
Barbarom i Andrzejowi.

Maszty stan´∏y na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra oraz Stanis∏awowie
Pierwszym w rejonie gimnazjum.
O zainstalowanie urzàdzenia na terenie Woli Aleksandra wnioskowali
sami mieszkaƒcy so∏ectwa, chcàc poprawiç bezpieczeƒstwo na drodze powiatowej. Natomiast lokalizacja
masztu fotoradarowego w sàsiedztwie
szko∏y ma na celu spowolnienie ruchu
samochodowego na bardzo ruchliwej
trasie. W tym miejscu znajduje si´
przejÊcie dla pieszych, dwie zatoki autobusowe i zjazd do gimnazjum. Zapewnienie bezpieczeƒstwa pieszym,
g∏ównie uczniom, jest najwa˝niejszà
sprawà. Zamontowany wczeÊniej
w tym celu tzw. „azyl” zosta∏ zniszczony. Nawet kilkukrotne naprawy tego urzàdzenia nie przynios∏y efektów.
Informacja o dzia∏ajàcym fotorada˝e
i groêba mandatu sk∏onià z pewnoÊcià
kierowców do zdj´cia nogi z gazu.
Zaplanowana w bud˝ecie gminy

Przygotowanie urzàdzenia do dzia∏ania

na 2009 rok inwestycja, po rozstrzygni´ciu przetargu, zosta∏a w∏aÊnie
zrealizowana. Miejsca, w których
stan´∏y maszty do fotoradarów, zosta∏y oznakowane zgodnie z przepisami. Fotoradar, rejestrujàcy pojazdy przekraczajàce dozwolonà pr´dkoÊç, b´dzie dostarczaç i uruchamiaç
 BW
Policja.

Z PLACU budowy pływalni
Zanim zaatakowa∏a sroga zima prace
budowlane na terenie p∏ywalni post´powa∏y z dnia na dzieƒ.
Na poczàtku grudnia wylany zosta∏
strop nad piwnicà, wokó∏ niecki basenu.
Od tego momentu prace sà ju˝ bardzo
wyraênie widoczne, rozpocz´to bowiem

murowanie Êcian pierwszej kondygnacji
gmachu. Wylane tak˝e zosta∏y s∏upy
konstrukcyjne ˝elbetonowe, które stanowiç b´dà podpor´ pod wieƒce i dach.
Du˝y mróz wstrzyma∏ chwilowo prace
budowlane, które wznowione zostanà
gdy tylko pozwoli na to pogoda. BW

PORZÑDKOWANIE numeracji
ulicy Jana Kazimierza
– mo˝esz jeszcze zło˝yç wniosek
o nadanie nazwy swojej drodze
Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e do koƒca roku 2009 przyjmowane sà wnioski o nadawanie
nazw ulic w zwiàzku z aktualizacjà numerów porzàdkowych, obejmujàcà obszar całej ulicy Jana
Kazimierza na terenie Gminy Niepor´t w sołectwach: Niepor´t, Stanisławów Pierwszy,
Rembelszczyzna (od ulicy Zegrzyƒskiej w Niepor´cie do granicy z miastem Warszawa).
Wniosek o nadanie nazwy drodze
mo˝na z∏o˝yç osobiÊcie w kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t, przes∏aç pocztà na adres: Urzàd Gminy
Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126
Niepor´t, lub za poÊrednictwem
poczty e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl
Propozycja nazwy ulicy powinna
byç zgodna z zasadami nadawania
nazw ulicom i placom b´dàcym drogami publicznymi oraz drogom wewn´trznym po∏o˝onym w Gminie
Niepor´t, zawartymi w uchwale Nr
XXXIV/32/2009 Rady Gminy Niepor´t z dnia 26 marca 2009 r. Ponadto informujemy, ˝e na stronie internetowej zamieszczony jest wykaz
nazw ulic obowiàzujàcych na terenie Gminy Niepor´t, który b´dzie
pomocny przy wyborze nazwy.
Wszelkie dodatkowe informacje
oraz wyjaÊnienia mo˝na uzyskaç
w Dziale Geodezji i Gospodarki
NieruchomoÊciami Urz´du Gminy
Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126
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Niepor´t, pokój nr 7, telefon: 022 767-04-12, w godzinach
pracy Urz´du.
Jak ju˝ informowaliÊmy w poprzednim wydaniu „WieÊci Niepor´ckich” uporzàdkowanie numeracji budynków jest niezb´dne i podyktowane przepisami prawa oraz
oczekiwaniami mieszkaƒców.
Poniewa˝ zmiana numeracji budynków powoduje w konsekwencji
wiele innym zmian z tym zwiàzanych, Urzàd Gminy Niepor´t przedstawia kalkulacj´ kosztów, których
nie b´dà ponosiç mieszkaƒcy:
1. koszty wymiany dowodu osobistego,
2. zmiany w rejestrze dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3. zawiadomienie Urz´du Statystycznego, Urz´du Skarbowego i ZUS.
Wszystkie te trzy czynnoÊci b´dà
bezp∏atne dla osób obj´tych przeprowadzonà aktualizacjà numeracji
porzàdkowej i za∏atwione podczas
jednej wizyty w Urz´dzie Gminy.

Ponadto Urzàd Gminy zawiadomi
o dokonanych zmianach organ prowadzàcy ewidencj´ gruntów i budynków oraz Zak∏ad Komunalny
w celu dokonania aktualizacji danych adresowych. Prowadzone sà
równie˝ rozmowy z innymi urz´dami majàce na celu zmniejszenie
kosztów wymiany dokumentów
wydawanych przez inne organy.
W celu prawid∏owego oznaczenia
nieruchomoÊci numerami porzàdkowymi Gmina zakupi na w∏asny
koszt tablice z nowymi numerami
porzàdkowymi, które zostanà przekazane mieszkaƒcom.
Jak widaç z powy˝szego Gmina
pokryje wi´kszà cz´Êç kosztów.
Nie zawsze najwa˝niejsze sà jednak
pieniàdze. Dla nas najwa˝niejsze
jest to, ˝eby jak najlepiej i w sposób najmniej ucià˝liwy dla mieszkaƒców naszej gminy uda∏o si´
przeprowadziç t´ skomplikowanà
ale bardzo potrzebnà operacj´.
 B. Bartkiewicz

ZAMONTUJ reduktor ciÊnienia,
czyli jak zaradziç zmiennemu
ciÊnieniu w instalacji domowej
CiÊnienie statyczne w gminnej sieci
wodociàgowej w zale˝noÊci od rozbioru wody mo˝e wahaç si´ w granicach
od 0,2 MPa do 0,6 MPa (2÷6 atm).
W celu zapewnienia sta∏ego ciÊnienia
w instalacji domowej i uniezale˝nienia
go od zmian ciÊnienia zasilania z sieci
wodociàgowej, nale˝y na wejÊciu
do instalacji (za wodomierzem i za zaworem antyska˝eniowym) zamontowaç reduktor ciÊnienia.

KorzyÊci z tego tytu∏u b´dà wymierne:
– zmniejszenie poboru wody (ni˝sze
rachunki za wod´ do 25%),
– zabezpieczenie instalacji oraz
wszystkich urzàdzeƒ domowych takich jak pralka, zmywarka do naczyƒ i armatura, przed nadmiernym
wzrostem ciÊnienia co powoduje
bezawaryjnà prac´ urzàdzeƒ i wyd∏u˝enie czasu ich eksploatacji.
 GZK w Niepor´cie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Niepor´t poszukuje pracowników
na stanowisko STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO.
Zatrudnienie w okresie letnim 2010 na kàpielisku „Dzika
Pla˝a” w Niepor´cie.
Szczegółowe informacje w sprawie pracy mo˝na uzyskaç telefonicznie
pod numerem 22 767-04-24 w godzinach pracy urz´du.
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GMINNE podatki w 2010
UCHWAŁA
NR XLII/105/2009
Rady Gminy
Niepor´t
z dnia 26.XI.2009 roku
w sprawie wysokoÊci
stawek podatku
od Êrodków
transportowych!

Roczna stawka
podatku w z∏otych
506,00
758,00
1074,00

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca∏kowita (w tonach)
Nie
Mniej ni˝
mniej
ni˝

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Roczna stawka
podatku w z∏.
OÊ jezdna
Inne
(osie jezdne)
systemy
z zawieszeniem
zawieszenia
pneumatycznym lub
osi
zawieszeniem uznanym jezdnych
za równowa˝ne
Dwie osie
1083,00
1174,00
1128,00
1263,00
1174,00
1308,00
1218,00
1398,00
Trzy osie
1308,00
1489,00
1398,00
1579,00
1489,00
1669,00
1579,00
1760,00
1768,00
1959,00
1864,00
2054,00
Cztery osie i wi´cej
1959,00
2149,00
2054,00
2245,00
2149,00
2245,00
2245,00
2480,00
2245,00
2480,00

3) od ciàgnika siod∏owego i balastowego przystosowanego do u˝ywania ∏àcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów od 3,5 toni poni˝ej 12 ton:
Dopuszczalna masa
ca∏kowita w tonach
Od 3,5 tony i poni˝ej 5,5 ton
Od 5,5 tony i poni˝ej 9 ton
Od 9 ton i poni˝ej 12 ton

Dopuszczalna masa ca∏kowita w tonach
Od 3,5 tony a poni˝ej 5,5 ton
Od 5,5 tony i poni˝ej 9 ton
Od 9 ton i poni˝ej 12 ton

Zmniejszamy
podatki
od środków
transportowych

2) od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton, w zale˝noÊci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca∏kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

12
13
14
15

Roczna stawka
podatku w z∏otych
462,00
715,00
968,00

2) od ciàgników siod∏owych i balastowych przystosowanych do u˝ywania ∏àcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10, art. 12 ust. 4, art. 12b i art. 20 ust.1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz.
U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), za∏àczników 1 – 3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 paêdziernika 2009 r. w sprawie stawek podatku od Êrodków transportowych obowiàzujàcych w 2010 r.
(M.P. Nr 67, poz. 872) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3
sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op∏at lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy
Niepor´t uchwala, co nast´puje:
§ 1.
OkreÊla si´ wysokoÊç rocznych stawek podatku od Êrodków transportowych:
1) od samochodu ci´˝arowego o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 tony i poni˝ej 12 ton w zale˝noÊci od dopuszczalnej masy ca∏kowitej pojazdu:
Dopuszczalna masa
ca∏kowita pojazdu
w tonach
Powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie
Powy˝ej 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie
Powy˝ej 9 ton i poni˝ej 12 ton

Dopuszczalna masa
ca∏kowita pojazdu
w tonach
Powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie
Powy˝ej 5,5 tony do 9 ton w∏àcznie
Powy˝ej 9 ton poni˝ej 12 ton

Roczna stawka
podatku w z∏otych
594,00
849,00
1019,00

4) od ciàgnika siod∏owego i balastowego przystosowanego do u˝ywania ∏àcznie z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie ca∏kowitej zespo∏u pojazdów równej lub wy˝szej ni˝ 12 ton w zale˝noÊci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca∏kowitej i rodzaju zawieszenia:

Roczna stawka pojazdu w z∏.
552,00
806,00
978,00

3) od autobusów w zale˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca∏kowita zespo∏u pojazdów
ciàgnik siod∏owy + naczepa,
ciàgnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie
Mniej ni˝
mniej
ni˝

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

W zale˝noÊci od liczby miejsc
do siedzenia
Mniej ni˝ 30 miejsc
Równej lub wy˝szej ni˝ 30 miejsc

Roczna stawka
podatku w z∏.

OÊ jezdna
Inne
(osie jezdne)
systemy
z zawieszeniem
zawieszenia
pneumatycznym lub
osi
zawieszeniem uznanym jezdnych
za równowa˝ne
Dwie osie
1174,00
1308,00
1263,00
1398,00
1444,00
1489,00
1625,00
1960,00
Trzy osie
1720,00
1743,00
1912,00
2577,00

5) od przyczepy i naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità od 7 ton i poni˝ej 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà
przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa
ca∏kowita
w tonach
Od 7 ton a poni˝ej 12 ton

Roczna stawka
podatku w z∏otych
589,00

6) od przyczepy i naczepy, które ∏àcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà mas´ ca∏kowità równà lub wy˝szà ni˝ 12 ton,
z wyjàtkiem zwiàzanych wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna
Roczna stawka
masa ca∏kowita zespo∏u pojazdów:
podatku w z∏.
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie
Mniej ni˝
OÊ jezdna
Inne
mniej
(osie jezdne)
systemy
ni˝
z zawieszeniem
zawieszenia
pneumatycznym lub
osi
zawieszeniem uznanym jezdnych
za równowa˝ne
Jedna oÊ
12
18
632,00
676,00
18
25
722,00
766,00
25
812,00
957,00
Dwie osie
12
28
903,00
947,00
28
33
956,00
1003,00
33
38
1051,00
1306,00
38
1162,00
1719,00
Trzy osie
12
38
956,00
1147,00
38
1051,00
1295,00

7) od autobusów, w zale˝noÊci od liczby miejsc do siedzenia:
W zale˝noÊci od liczby miejsc
do siedzenia
Mniej ni˝ 30 miejsc
Równej lub wy˝szej ni˝ 30 miejsc

Roczna stawka podatku w z∏.
1118,00
1529,00

§ 2.
Dla pojazdów okreÊlonych w § 1 pkt 1, 3 i 7 posiadajàcych katalizatory stawki podatku zmniejsza si´ i okreÊla w wysokoÊci:
1) od samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej pojazdu:

Roczna stawka podatku w z∏.
1028,00
1353,00

§ 3.
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwa∏a nr XV/103/2007 Rady Gminy Niepor´t z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie wysokoÊci stawek podatku od Êrodków transportowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 262, poz. 8753
z dnia 16 grudnia 2007 r.) oraz uchwa∏a Nr XVII/132/2007 Rady Gminy
Niepor´t z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wysokoÊci stawek podatku od Êrodków transportowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 37, poz. 1339 z dnia 22 marca 2008 r.).
§ 5.
Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 6.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia jej og∏oszenia
z mocà obowiàzujàcà od 1 stycznia 2010 roku.

UCHWAŁA NR XLII/104/2009 Rady
Gminy Niepor´t z dnia 26 XII 2009
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci
stawek podatku od nieruchomoÊci
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), w zwiàzku z pkt. 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op∏at lokalnych w 2010 r.
(M.P. Nr 52, poz. 742) uchwala si´, co nast´puje:
§ 1.
OkreÊla si´ nast´pujàce stawki podatku od nieruchomoÊci obowiàzujàce na terenie Gminy Niepor´t:
1) od gruntów:
a) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, bez wzgl´du
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 z∏ od 1
m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zaj´tych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 z∏ od 1 ha powierzchni,
c)pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego – 0,20 z∏
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich cz´Êci:
a) mieszkalnych – 0,57 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,
b) zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich cz´Êci zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej – 17,60 z∏ od 1m2 powierzchni u˝ytkowej,
c) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia∏em siewnym – 9,00 z∏ od 1m 2 powierzchni u˝ytkowej,
d) zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych – 3,73 z∏ od 1 m2 powierzchni u˝ytkowej,
e) pozosta∏ych, w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego – 5,75 z∏
od 1 m 2 powierzchni u˝ytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartoÊci okreÊlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
§ 2.
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi Gminy Niepor´t.
§ 3.
Traci moc Uchwa∏a Nr XXIX/106/2008 Rady Gminy Niepor´t z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie okreÊlenia wysokoÊci stawek podatku od nieruchomoÊci.(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 211, poz. 8449 z dnia 6 grudnia 2008 r.).
§ 4.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia jej og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Województwa Mazowieckiego z mocà obowiàzujàcà
od dnia 1 stycznia 2010 roku.
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CO to jest cyberprzemoc?
W Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym zorganizowana
została konferencja
poÊwi´cona zjawiskom,
które nie sà jeszcze w pełni
przez rodziców znane
i rozumiane. Poj´cia
infoholizm i cyberprzemoc
zdominowały szkolne
spotkanie.
konferencji udzia∏ wzi´li
m. in. prof. dr hab. Józef
Bednarek – pedagog,
dydaktyk i medioznawca oraz mgr
Anna Andrzejewska – pedagog, specjalista w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert z dziedziny zagro˝eƒ cyberprzestrzeni. Spotkanie z rodzicami poprzedzi∏y
zaj´cia profilaktyczne dla uczniów,
wyjaÊniajàce im zagro˝enia zwiàzane z surfowaniem po internecie i zjawisko cyberprzemocy. Te same zagadnienia przedstawiono rodzicom,
ilustrujàc je np. fragmentami najpopularniejszych obecnie gier kompu-

W

terowych, które znajdujà si´ w komputerach ich dzieci. Obrazy porazi∏y
stopniem brutalnoÊci, bezsensownej
przemocy i wulgarnoÊci. Nie mo˝na
nie doceniaç destrukcyjnego wp∏ywu
tych gier na psychik´ m∏odych ludzi.
Prowadzàcy konferencj´ przedstawili te˝ zagro˝enia zwiàzane ze swobodnym korzystaniem przez dzieci
z sieci internetowej. Lista tych zagro˝eƒ jest d∏uga: pedofilia, samobójstwa w sieci, cyberprzemoc majàca
swe êród∏a choçby w obrazach rejestrowanych telefonami komórkowymi i rozpowszechnianymi w sieci.
Samo surfowanie w sieci mo˝e skoƒ-

czyç si´ infoholizmem, silnym uzale˝nieniem, które wymaga ˝mudnego leczenia. Prezentacja multimedialna, koƒczàca spotkanie, odwo∏ywa∏a si´ natomiast do najwa˝niejszych
wartoÊci, które powinny byç obecne
w naszym ˝yciu: wiary, mi∏oÊci, nadziei i pokoju.
Reakcja rodziców, którzy ch´tnie
nawiàzywali rozmow´ z prowadzàcymi, prosili o wyjaÊnienia i przedstawiali swoje obawy, Êwiadczy
o celowoÊci organizowania w szkole spotkaƒ, poÊwi´conych omawianiu tych w∏aÊnie zagadnieƒ.
 B.Wilk

CZARODZIEJSKA podró˝
Na scenie Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie wznowione zosta∏o przedstawienie muzyczne „Czarnoksi´˝nik z Krainy Oz” na motywach powieÊci L. Franka Bauma.
Premiera przedstawienia odby∏a si´
w czerwcu, jego fragmenty mo˝na by∏o tak˝e obejrzeç podczas festynu „Âwi´to Gminy”. Niespodziankà
dla sympatyków spektaklu by∏a p∏yta z utworami z musicalu. Po letniej
przerwie i okresie intensywnych
prób zespó∏ przygotowa∏ kolejne
wyst´py, które odbywajà si´ przy zape∏nionej widowni, oczarowanej
Êwiatem muzyki, Êpiewu i barwnych
przygód Dorotki z Kansas oraz jej
przyjació∏. W przedstawieniu biorà
udzia∏: Zuzia Garwacka jako rezolutna Dorotka, Magda Dykty jako
Strach na Wróble poszukujàcy rozumu, Ola Zawadzka jako Blaszany
Drwal marzàcy o sercu, Aleksandra

¸ukasiuk jako bojaêliwy Lew, który pragnie byç odwa˝ny. W postaç
dobrej Wró˝ki oraz Z∏ej Czarownicy z Zachodu wcieli∏a si´ Karolina Biliƒska, a Czarnoksi´˝nika Oza
zagra∏ Krzysztof Mularski. Wyst´pujà tak˝e Anita Korczak (Królowa
Ma∏p, Stra˝nik, jedno ze zwierzàt
z Zielonego Lasu) oraz Szymon
Dykty (Wink). Autorem scenariusza
i re˝yserem przedstawienia jest Bogus∏awa Oksza-Klossi, muzyk´ do 4
piosenek skomponowa∏ Maciej Piwkowski, pozosta∏e kompozycje sà autorstwa W∏adys∏awa Kowalskiego.
Autorkà cz´Êci tekstów jest wyst´pujàca w musicalu Karolina Biliƒska.
Gra˝yna Piwkowska pracowa∏a

nad przygotowaniem muzycznym
aktorów. Wspólna praca i zaanga˝owanie ca∏ego zespo∏u przynios∏y
znakomite efekty. Przedstawienie
cieszy si´ du˝à popularnoÊcià. Ostatnie spektakle oglàdane by∏y nie tylko przez mieszkaƒców gminy, przyjechali te˝ uczniowie z Serocka i Jadwisina.
Zespó∏ dosta∏ równie˝ zaproszenie
do Bia∏o∏´ckiego OÊrodka Kultury,
szykuje si´ równie˝ do goÊcinnych
wyst´pów w W´gorzewie.  BW

Młodzie˝ Gimnazjum uczestniczyła w ró˝norodnych
zaj´ciach profilaktycznych.

ZAJ¢CIA profilaktyczne dla gimnazjalistów
W zwiàzku z cz´stymi zachorowaniami na gryp´ piel´gniarka szkolna,
pani Barbara Szyperek, przeprowadzi∏a z uczniami rozmow´ na temat
tego, jak ustrzec si´ przed tà chorobà. Opowiedzia∏a o objawach oraz
zapobieganiu zara˝eniu. Przestrzega∏a m∏odzie˝, by cz´sto my∏a r´ce,
u˝ywa∏a jednorazowych chusteczek,
zdrowo si´ od˝ywia∏a i cz´sto przebywa∏a na Êwie˝ym powietrzu.
Kolejne spotkanie zosta∏o przeprowadzone we wszystkich klasach
pierwszych, a dotyczy∏o sytuacji zagra˝ajàcych zdrowiu, ˝yciu uczniów
oraz ró˝nego rodzaju zachowaƒ ryzykownych. Pan Piotr Zagajewski, specjalista ds. nieletnich i patologii,
zwróci∏ szczególnà uwag´ na fakt, ˝e
zastraszanie, kradzie˝e, bójki, pobicia, a tak˝e papierosy, alkohol i narkotyki stajà si´, niestety, codziennoÊcià wÊród m∏odych ludzi. Podczas
rozmowy z uczniami pokaza∏, jak nale˝y zachowywaç si´ w sytuacjach
tzw. wyboru, jak korzystaç z w∏asnej
inteligencji, wiedzy i umiej´tnoÊci,
aby uchroniç si´ od zachowaƒ problemowych.
By∏a to cenna lekcja, podczas której pierwszoklasiÊci zdobyli wiedz´
na temat tego, jak umiej´tnie i skutecznie odmawiaç i opieraç si´ naciskom otoczenia.
Zaj´cia profilaktyczne dotyczàce
wy˝ej opisanego zagadnienia b´dà
przeprowadzone w najbli˝szym czasie tak˝e w klasach drugich i trzecich.
O najnowszych zjawiskach patologicznych wyst´pujàcych w Êwiecie
wirtualnym, a b´dàcych powszechnym zagro˝eniem Êrodowisk oÊwiatowo-wychowawczych, zw∏aszcza
szko∏y i rodziny, opowiedzieli specjaliÊci: prof. dr hab. Józef Bednarek

– pedagog, dydaktyk i medioznawca
oraz mgr Anna Andrzejewska – ekspert w zakresie zagro˝eƒ cyberprzestrzeni.
Udowodnili, ˝e gry komputerowe,
ciàg∏e „szusowanie” po Internecie to
na∏óg, z którym nale˝y walczyç i to
szybko. Podczas prezentacji multimedialnej zaprezentowali typowe zachowanie dzieci uzale˝nionych od komputera, a w szczególnoÊci od gier, które
nazwali infoholizmem. UÊwiadomili
m∏odzie˝y jeszcze jednà bardzo wa˝nà rzecz, ˝e w sieci kryje si´ tak˝e wiele niebezpieczeƒstw m. in. cyberprzemoc czy pedofilia internetowa.
Kolejna prelekcja dotyczy∏a bezpiecznego zachowania na lodzie.
Tym razem poprowadzi∏a jà st. sier˝.
Kinga Czerwiƒska z Komendy Sto∏ecznej Policji Komisariatu Rzecznego. Opowiedzia∏a o tym, jak niebezpieczna mo˝e byç zabawa na lodzie
i jak nale˝y post´powaç w momencie,
gdy pod nami lub kimÊ innym zarwie
si´ lód. Przypomnia∏a numery alarmowe, pod które nale˝y dzwoniç
w razie wypadku. Uczniowie z zaciekawieniem s∏uchali pani sier˝ant oraz
obejrzeli prezentacj´ multimedialnà
ukazujàcà prac´ policjantów z Komisariatu Rzecznego. Na zakoƒczenie
otrzymali kolorowe ulotki, b´dàce
podsumowaniem wyk∏adu.
Cykl spotkaƒ profilaktycznych okaza∏ si´ bardzo potrzebny. Uczniowie
mogli przemyÊleç swoje post´powanie, stwierdziç, czy sà uzale˝nieni
od komputera, dowiedzieç si´ o zjawiskach i zachowaniach im gro˝àcych nie tylko w sieci, ale równie˝
w najbli˝szym otoczeniu, nawet ze
strony rówieÊników.
 I.P. Kutra

27 listopada uczniowie szkoły w Białobrzegach mogli zaprezentowaç
swoje talenty recytatorskie podczas XVI Białobrzeskiej Jesieni Poezji.

Ta wiadomoÊç ucieszy miłoÊników i wiernych sympatyków literatury – mo˝na ju˝ korzystaç z katalogu
elektronicznego, znajdujàcego si´ na stronie internetowej gminnej biblioteki. Wybór lektury lub pomocy
naukowej staje si´ prosty i szybki.

BLI˚EJ czytelnika
Katalog elektroniczny biblioteki
dzia∏a ju˝ od lipca tego roku. Tworzenie go by∏o procesem ˝mudnym
i d∏ugotrwa∏ym. Poprzedzi∏o go powstanie
strony
internetowej
– www.bibliotekanieporet.bloog.pl,
którà przygotowa∏y dyrektor El˝bieta Kotowska i Agnieszka Zagrajek.
W katalogu online najpierw znalaz∏y
si´ zbiory placówki w Niepor´cie,
a od grudnia jest tam równie˝ cz´Êç
zasobów Filii w Zegrzu Po∏udniowym wraz z 2388 opisami. Katalog
jest na bie˝àco uzupe∏niany i rozszerzany.
Czym w∏aÊciwie jest katalog elektroniczny i jak z niego korzystaç wyjaÊnia El˝bieta Kotowska. -Katalog
jest to spis ksià˝ek, czasopism i innych dokumentów znajdujàcych si´
w danej bibliotece, opisanych wed∏ug
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okreÊlonych zasad i u∏o˝ony wed∏ug
okreÊlonego porzàdku. Katalog ten
opiera si´ na tej samej zasadzie co
ka˝dy tradycyjny, z tà ró˝nicà, ˝e zamiast przeglàdaç kartki katalogowe
na miejscu w bibliotece, mo˝emy t´
czynnoÊç wykonaç poprzez internet,
korzystajàc ze strony placówki. Katalog elektroniczny daje te˝ wi´cej
mo˝liwoÊci wyszukiwawczych poprzez indeks autorski, tytu∏owy, s∏ów
w tytule, hase∏ przedmiotowych czy
tytu∏u serii. Korzystanie z niego jest
bardzo proste. Najpierw wybiera si´

odpowiednià baz´ czyli w naszym
przypadku Bibliotek´ w Niepor´cie
lub Fili´ w Zegrzu Po∏udniowym.
Nast´pnie, jeÊli chcemy znaleêç
ksià˝k´ poprzez autora, wybieramy
indeks autorski, wpisujemy nazwisko
szukanego autora i sprawdzamy klikajàc „szukaj” czy w zbiorach Biblioteki sà ksià˝ki poszukiwanego
autora. Szukajàc ksià˝ki poprzez tytu∏, wybieramy indeks tytu∏owy, wpisujemy tytu∏ i naciskajàc „szukaj”
i otrzymujemy odpowiedê czy dany
tytu∏ jest w zasobach Biblioteki. Sà
to najprostsze sposoby wyszukiwania
dokumentów.
W imieniu pracowników Biblioteki zapraszamy do odwiedzania jej
strony internetowej i korzystania
z katalogu elektronicznego, dzi´ki
któremu Êledziç mo˝emy zakupione
nowoÊci oraz znaleêç poszukiwany
tytu∏.
 B.Wilk

KONKURS Recytatorski Białobrzeska Jesieƒ Poezji
Tegoroczny konkurs odby∏ si´
pod has∏em „Wszystko jest poezjà”.
Temat konkursu pozwoli∏ uczestnikom na ró˝norodny dobór tekstów,
dostosowany do ich wieku i mo˝liwoÊci interpretacyjnych. W tym roku konkurs zosta∏ podzielony na dwa
etapy. Przygotowane recytacje
uczniowie prezentowali najpierw
na forum klasy. Najlepsi przeszli
do etapu szkolnego. Zakwalifikowa∏o si´ do niego 50 uczniów.
Do udzia∏u w jury konkursu zaproszono panià Henryk´ Galas i panià
Katarzyn´ Zubek. GoÊciem specjalnym by∏a pani Danuta Stenka (witana entuzjastycznie zarówno przez
uczniów jak i rodziców), która prze-

wodniczy∏a obradom komisji konkursowej. Jury doceni∏o zaanga˝owanie uczniów w przygotowanie
recytacji. Oprócz trzech pierwszych
miejsc przyznane zosta∏y wyró˝nienia i podzi´kowania, a ka˝dy
z uczestników otrzyma∏ nagrod´
ksià˝kowà i pamiàtkowy dyplom.
SpoÊród najlepszych komisja wybra∏a przedstawicieli, którzy b´dà
reprezentowaç szko∏´ podczas eliminacji do Warszawskiej Syrenki
w konkursie gminnym w Niepor´cie. W klasach 0-III sà to: Julia Marzec, Lena Grobel, Dagmara Grobel,
Hubert Borys, a w klasach IV-VI:
Pawe∏ Strupiechowski i Ola Krzy M. Kotowoda
waƒska.

Â W I Ñ T E C Z N I E

W

G M I N I E

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia Gminny OÊrodek Kultury przygotował dla Seniorów spotkania opłatkowe.
Serdeczne ˝yczenia przy blasku Êwiec najstarsi mieszkaƒcy składali sobie w Niepor´cie oraz w filii GOK w Kàtach W´gierskich.

SPOTKANIA opłatkowe Seniorów
wiàteczne spotkania Seniorów,
w których udzia∏ wzi´li zaproszeni goÊcie: wójt S∏awomir
Maciej Mazur, Wiceprzewodniczàcy
Rady Gminy Marian Oszczyk,
ksiàdz kanonik Zbigniew Brzozowski, ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski, ksiàdz proboszcz Piotr Âliwka, sta∏y si´ ju˝ tradycjà w gminie
Niepor´t. Sà okazjà do wspólnego
sp´dzenia czasu w atmosferze Êwiàtecznej radoÊci, do z∏o˝enia sobie

Â

cie zadebiutowa∏a orkiestra, której
m∏odzi cz∏onkowie çwiczà pod opiekà instruktor Gra˝yny Piwkowskiej
od niespe∏na dwóch miesi´cy. Zebrali gromkie brawa i ˝yczenia sukcesów
w najbli˝szej przysz∏oÊci. Równie˝
w Kàtach W´gierskich wystàpili
z programem muzycznym podopieczni pani Piwkowskiej. Razem z nimi
kol´dy zaÊpiewa∏y trzy pokolenia
mieszkaƒców, zebrane przy Êwiàtecz B.Wilk
nym stole.

z serca p∏ynàcych ˝yczeƒ, do przywo∏ania w pami´ci tych, którzy ju˝
od nas odeszli. Dzi´ki tym chwilom
stajemy si´ sobie bli˝si, czujemy ∏àczàce nas wi´zi. A pierogi z kapustà
i grzybami smakujà najlepiej, gdy
spo˝ywa si´ je przy stole, nad którym unosi si´ gwar licznych rozmów...
Nie zabrak∏o te˝ wspólnie Êpiewanych kol´d i wyst´pów najm∏odszych. Podczas spotkania w Niepor´-

NIEPOR¢CKIE
Betlejem
Ogieƒ trzaskajàcy na kominku i pi´knie nakryty stół powitały goÊci
przybyłych na opłatkowe spotkanie Klubu Integracji Społecznej
w „Porcie Pilawa” nad Zalewem Zegrzyƒskim.

OPŁATKOWE spotkanie Klubu
Integracji Społecznej
W tym uroczystym dniu goÊçmi
Klubu byli: Wójt Gminy S∏awomir
Maciej Mazur, ksiàdz proboszcz
Jerzy Sieƒkowski, Honorowy Obywatel Gminy Niepor´t Krystyna Malinowska-Lerman, dyrektor Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Anna Radlak. Nad wszystkimi czuwa∏a
Wioletta Âlaziƒska, która regularnie
zaprasza cz∏onków Klubu do „Portu
Pilawa”. By∏a wspólna modlitwa, ∏a-

manie si´ op∏atkiem i z serca p∏ynàce ˝yczenia. Nie zabrak∏o oczywiÊcie
Êwiàtecznych prezentów, które przyj´te zosta∏y ze szczerà radoÊcià.
Cz∏onkom Klubu oraz ich serdecznym opiekunkom – El˝biecie Ró˝aƒskiej, Irenie Wieczorek i Ma∏gorzacie Strze˝ek ˝yczymy pogodnych
i radosnych Êwiàt oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym 2010 Roku.
 B.Wilk

Gminny OÊrodek Kultury
zaprasza na WIECZÓR KOL¢D I PASTORA¸EK

W czwartkowy (17.12), mroêny wieczór
do niepor´ckiego Betlejem przybie˝eli nie
tylko pasterze i trzej królowie, ale tak˝e
uczniowie, ich rodzice, goÊcie oraz
przyjaciele Szkoły Podstawowej
w Niepor´cie, by zło˝yç pokłon
narodzonemu Dzieciàtku i Âwi´tej Rodzinie.
Na widowni zasiad∏ komplet widzów. Nie przeszkodzi∏ im ani siarczysty mróz, ani Ênieg. Wr´cz przeciwnie, pogoda pomog∏a stworzyç
na sali prawdziwie przedÊwiàtecznà
atmosfer´. Przyby∏ wójt S∏awomir
Maciej Mazur, ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski, radni i so∏tysi. GoÊci wita∏y delegacje uczniowskie,
oferujàc pomoc w szatni i odprowadzajàc do sali. Organizatorzy zadbali o najdrobniejsze szczegó∏y wieczoru, za co nale˝à im si´ s∏owa
uznania i goràce podzi´kowania.
Jase∏ka ˝artobliwe, wystawione
przez uczniów ko∏a teatralnego

i szkolnego chóru, wprowadzi∏y
wszystkich w mi∏y, Êwiàteczny nastrój. M∏odzi aktorzy z VI a, czasem
z humorem, a czasem dramatycznie
odegrali rol´ historycznych postaci.
Wykazali si´ kunsztem aktorskim
i obyciem scenicznym, a co za tym
idzie absolutnym brakiem tremy.
Z wielkim zaanga˝owaniem bawili,
straszyli i wzruszali publicznoÊç,
która odwdzi´cza∏a si´ gromkimi
brawami i serdecznymi s∏owami
uznania. Bo˝onarodzeniowego Misterium dope∏ni∏ koncert kol´d
w wykonaniu Studia Piosenki.
Dziewcz´ta na kilka g∏osów, ciep∏o

i wzruszajàco zaÊpiewa∏y tradycyjne
kol´dy we wspó∏czesnych aran˝acjach. Przepi´kna egzotyczna scenografia i dekoracje tak˝e oczarowa∏y
publicznoÊç. Tego wieczoru szkolna scena pod ka˝dym wzgl´dem zamieni∏a si´ w profesjonalny teatr pe∏en iluzji, Êwiate∏ i koloru.
Dzi´ki m∏odym wykonawcom,
którzy dostarczyli prawdziwie wzruszajàcych i artystycznych prze˝yç,
widownia opuszcza∏a niepor´ckie
Betlejem w Êwiàtecznym, pe∏nym
radoÊci nastroju.

wyst´puje Stanis∏aw

Górka

 BW/SP Niepor´t

re˝yseria Gra˝yna Matyszkiewicz
opracowanie muzyczne Irena Kluk-Drozdowska
teksty: J. Kulmowa, W. Czubernatowa,
A. Bianusz, E. Bryll, Cz. Mi∏osz,
W. M∏ynarski, J. Przybora, J. Tuwim
muzyka: J. Derfel, M. Drue,
K. Gernter, I. Kluk-Drozdowska,
J. Wasowski, A. Zieliƒski

29 grudnia 2009 r.
godz.

16.00

GOK Niepor´t, ul. Dworcowa 9a
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WYNIKI III TURNIEJU GIM-VOLLEY CUP
– 2009 O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEPOR¢T:
Przyjaciele na zawsze to motto tegorocznego III TURNIEJU GIM-VOLLEY CUP – 2009
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, sfinansowanego ze Êrodków bud˝etu gminy,
zrealizowanego w ramach gminnego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych.

PRZYJACIELE na zawsze
urniej zorganizowa∏o Gimnazjum
w
Stanis∏awowie
Pierwszym
i Uczniowski Klub Sportowy „D´bina”. Koordynatorem i „duszà” turnieju by∏
Bronis∏aw Orlikowski, nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum i jednoczeÊnie trener pi∏ki siatkowej w UKS „D´bina”.
Zawody, trwajàce dwa dni (17 i 18 grudnia), rozgrywane by∏y w kategorii dru˝yn
gimnazjalnych dziewczàt i ch∏opców oraz

T

w kategorii klubów sportowych dziewczàt
i ch∏opców. S´dzià g∏ównych by∏ Jan
Wróblewski. W turnieju wzi´∏y udzia∏
∏àcznie 22 dru˝yny. Do rozgrywek w kategorii dru˝yn gimnazjalnych zg∏osi∏o si´ 12
zespo∏ów, w tym 8 dziewczàt i 4 ch∏opców,
a w kategorii klubów sportowych na 10
zg∏oszonych, 6 to zespo∏y dziewczàt, a 4 zespo∏y ch∏opców.
Zwyci´zców turnieju uhonorowano pu-

charami i medalami. Zawody przebiega∏y
w sportowej atmosferze. Cele turnieju
– popularyzacja pi∏ki siatkowej wÊród gimnazjalistów oraz integracja m∏odzie˝y
szkolnej z ca∏à pewnoÊcià zosta∏y osiàgni´te. Kolejny turniej za rok – zapraszamy
na sportowy rewan˝.
 U. Mitka-Karandziej

• w kategorii dru˝yn gimnazjalnych – dziewcz´ta:
I miejsce – Gimnazjum Wyszków;
II miejsce – Gimnazjum Nr 4 Legionowo;
III miejsce – Gimnazjum Stanisławów Pierwszy, II dru˝yna;
• w kategorii dru˝yn gimnazjalnych – chłopcy
I miejsce – Gimnazjum Nr 2 Legionowo
II miejsce – Gimnazjum Stanisławów Pierwszy,
III miejsce – Gimnazjum Serock;
• w kategorii klubów sportowych dziewczàt:
I miejsce – LKS Legionovia;
II miejsce – LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie;
III miejsce – UKS D´bina;
• w kategorii klubów sportowych
chłopców:
I miejsce – KS Gwardia Legionowo;
II miejsce – UKS Maków Mazowiecki;
III miejsce – UKS D´bina.

9 grudnia w Szkole Podstawowej w Józefowie goÊciliÊmy
znanego sportowca, mistrza windsurfingu Wojciecha
Brzozowskiego.

SPOTKANIE z mistrzem
windsurfingu
10 grudnia w Szkole Podstawowej w Niepor´cie rozegrany został po raz trzeci
Mi´dzyszkolny Turniej Mikołajkowy klas I-III. Jego organizatorami sà Uczniowski Klub
Sportowy „Pilawa” oraz Urzàd Gminy Niepor´t.

MIKOŁAJKOWY turniej

Podczas spotkania, w którym brali
udzia∏ uczniowie wszystkich klas,
us∏yszeliÊmy wiele ciekawostek
dotyczàcych dyscypliny sportu,
w której pan Wojtek osiàgnà∏ olbrzymie sukcesy m.in. jest dziewi´ciokrotnym Mistrzem Polski i zdobywcà Pucharu Polski, rekordzistà
Polski Speed, siedmiokrotnym medalistà Mistrzostw Europy juniorów, mistrzem Êwiata Formu∏y
Windsurfingu.
Pan Wojtek opowiada∏ uczniom
o krajach, które zwiedzi∏, morzach

6

i oceanach, po których p∏ywa∏ oraz
niebezpiecznych chwilach prze˝ytych podczas zawodów. Mówi∏ nam,
˝e ka˝dy musi mieç jakàÊ pasj´, cel,
do którego b´dzie dà˝y∏ i który b´dzie konsekwentnie realizowa∏.
Spotkanie odby∏o si´ w bardzo mi∏ej atmosferze. GoÊç z przyjemnoÊcià odpowiada∏ na mnóstwo pytaƒ,
jakimi zasypywali go uczniowie.
Na koniec ka˝dy dosta∏ autograf ze
zdj´ciem naszego mistrza.
 Agnieszka Sysiak

Turniej zosta∏ zrealizowany ze Êrodków dotacji celowej z bud˝etu Gminy Niepor´t w ramach realizacji zadaƒ
publicznych w zakresie kultury fizycznej, popularyzacji i rozwoju dyscyplin
sportowych oraz rekreacji ruchowej.
W sprawnoÊciowej rywalizacji
udzia∏ wzi´∏y reprezentacje szkó∏
w Józefowie, Izabelinie, Wólce
Radzymiƒskiej i Niepor´cie. Mieszane dru˝yny sk∏ada∏y si´
z 18 osób, po szeÊç z ka˝dej grupy
wiekowej. Przygotowano dla nich
liczne konkurencje: Ênie˝ny tunel,

rysowanie ba∏wana, rzut Ênie˝kami
do celu, poszukiwanie skarbów,
slalom Ênie˝ny itp. Zabawa by∏a
doskona∏a, a doping og∏uszajàcy.
W trakcie zawodów prowadzàcy
Tomasz Zalewski, Agata Krasowska i Agnieszka Lewandowska
kontaktowali si´ ze Âwi´tym Miko∏ajem, który zaproszony zosta∏
na spotkanie. Na bie˝àco informowali dzieciaki, gdzie w∏aÊnie znajduje si´ wyczekiwany goÊç i kiedy
przyjedzie do szko∏y. RadoÊç z jego przybycia by∏a ogromna, tym

Zaproszenie

wi´ksza, ˝e Miko∏aj wr´cza∏
wszystkim uczestnikom nagrody,
ufundowane przez Urzàd Gminy.
Dodatkowà niespodziankà, która
sprawi∏a du˝o radoÊci, by∏y cztery
pi´kne torty, ufundowane przez
cukierni´ Paƒstwa Rek.
Turniej, w którym spotykajà si´
najm∏odsi uczniowie, jest okazjà
do wspania∏ej zabawy, prze˝ycia
emocji zwiàzanych ze sportowà rywalizacjà, daje te˝ mo˝liwoÊç spotkania ze Âwi´tym Miko∏ajem.
 B.Wilk

• • CZARNOKSI¢˚NIK Z KRAINY OZ • •

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza na spektakl muzyczny na motywach powieÊci L. Franka Bauma
„Czarnoksi´˝nik z Krainy Oz” – 28 stycznia 2010 r. o godz. 11.00.
Scenariusz i re˝yseria – Bogus∏awa Oksza-Klossi, muzyka – Maciej Piwkowski. Wyst´pujà: Zuzanna Garwacka, Magda Dykty, Ola Zawadzka,
Aleksandra ¸ukasiuk, Karolina Biliƒska, Anita Korczak, Krzysztof Mularski, Szymon Dykty.

E K O L O G I A

ZMIANA terminu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych tzw. „segregacji u êródła” w grudniu 2009
rzàd Gminy Niepor´t informuje uczestników selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
tzw. „segregacji u êród∏a”, ˝e z powodu przypadajàcych na dzieƒ 25 grudnia 2009r. (ostatni piàtek miesiàca
grudnia) Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
nastàpi∏a zmiana terminu odbioru
worków z segregowanymi odpadami komunalnymi (poni˝ej):
23 grudnia 2009r. (ÂRODA)
– ZMIANA TERMINU– wystawiajà worki uczestnicy selektywnej
zbiórki z so∏ectw wyznaczonych
na ka˝dy ostatni piatek miesiàca czyli – Niepor´t – os. G∏ogi/os. D´bina,
Niepor´t, Zegrze Po∏udniowe, Wólka
Radzymiƒska, Beniaminów, Rynia,
Bia∏obrzegi, Wola Aleksandra, Stanis∏awów Drugi.
31 grudnia 2009r. (CZWARTEK)
– TERMIN BEZ ZMIAN – wysta-

U

wiajà worki uczestnicy selektywnej
zbiórki z so∏ectw wyznaczonych
na ka˝dy ostatni czwartek miesiàca
czyli – Józefów, Micha∏ów-Grabina,
Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna,
Stanis∏awów Pierwszy, Aleksandrów,
Izabelin.
Terminy odbioru worków z segregowanymi odpadami komunalnymi
na kolejne miesiàce pozostajà bez
zmian, czyli odbiór worków odbywaç
si´ b´dzie w ostatni czwartek i piàtek ka˝dego miesiàca.
Ponadto przypominamy mieszkaƒcom Gminy Niepor´t o wywiàzywaniu si´ z obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa ustawowego oraz przepisów prawa
miejscowego, czyli:
a) wyposa˝aniu nieruchomoÊci
w urzàdzenia s∏u˝àce do zbierania odpadów komunalnych oraz

utrzymywaniu tych urzàdzeƒ
w odpowiednim stanie sanitarnym, porzàdkowym i technicznym,
b) zbieraniu powsta∏ych na terenie
nieruchomoÊci odpadów komunalnych w sposób zgodny z wymaganiami okreÊlonymi w regulaminie (z treÊcià Regulaminu
utrzymania porzàdku i czystoÊci
w Gminie Niepor´t mo˝na si´ zapoznaç na stronie internetowej
www.nieporet.pl w Bip lub zak∏adce Ekologia),
c) podpisywaniu umów na wywóz
odpadów komunalnych z dowolnie wybranà firmà, posiadajàcà
zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na terenie Gminy
Niepor´t oraz ich realizacji (wykaz ww. firm znajduje si´ na stro-

nie internetowej www.nieporet.pl
w zak∏adce Ekologia)
Pami´tajmy! – ˝e kto nie wykonuje powy˝szych obowiàzków podlega karze grzywny – post´powanie
w sprawach, o których mowa wy˝ej,
toczy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia.
Mieszkaƒców gminy (tylko z gospodarstw domowych – od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy
Niepor´t, odpady surowcowe odbierane sà wed∏ug indywidualnych ustaleƒ zawartych pomi´dzy ww. podmiotami gospodarczymi, a firmà AG-Complex lub dowolnie wybranà
firmà zajmujàcà si´ odbiorem odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci), którzy wywiàzujà si´
z ww. obowiàzków, czyli posiadajà
podpisanà umow´ na wywóz odpa-

dów komunalnych (tzw. mieszanych) z dowolnie wybranà firmà
oraz jà realizujà – zapraszamy
do uczestnictwa w bezp∏atnym systemie selektywnej zbiórki odpadów tzw. „segregacji u êród∏a”.
Aby zapisaç si´ do ww. systemu nale˝y wziàç ze sobà podpisanà umow´
na wywóz odpadów komunalnych
(tzw. mieszanych) z dowolnie wybranà firmà oraz ostatni rachunek za realizacj´ ww. umowy, przyjÊç
do Urz´du Gminy Niepor´t
(pok. 30, II pi´tro – tel. 767 04 47)
i podpisaç deklaracj´.
Wi´cej informacji na powy˝szy temat mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t (pok. 30, II pi´tro
– tel. 767 04 47) lub na stronie internetowej www.nieporet.pl w zak∏adce
Ekologia.
 Renata Szkolniak

STRA˚ Gminna przypomina PODSUMOWANIE kolejnej akcji
o obowiàzku odÊnie˝ania usuwania azbestu z terenu gminy
Sypnàł pierwszy
prawdziwy w tym roku
Ênieg i dla
bezpieczeƒstwa nas
wszystkich oraz
ułatwienia nam
poruszania si´,
przypominamy
właÊcicielom posesji
o cià˝àcych na nich
obowiàzkach
w zakresie uprzàtania
Êniegu, lodu i błota
przy posesjach.
Obowiàzki te regulujà dwa akty prawne: Ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach oraz Uchwa∏a nr LV/73/06
Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania porzàdku i czystoÊci na terenie Gminy Niepor´t.
W ustawie w Art. 5. 1. czytamy:
„W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez: (...) 4) uprzàtni´cie b∏ota,
Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ
z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝
nieruchomoÊci, przy czym za taki
chodnik uznaje si´ wydzielonà cz´Êç
drogi publicznej s∏u˝àcà dla ruchu
pieszego po∏o˝onà bezpoÊrednio
przy granicy nieruchomoÊci; w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie jest obowiàzany do uprzàtni´cia chodnika,
na którym jest dopuszczony p∏atny
postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.”
Obszernie o obowiàzku uprzàtania
Êladów zimy informuje przywo∏a-

na uchwa∏a Rady Gminy, a szczególnie jej § 9. Jest w nim mowa o obowiàzku uprzàtania Êniegu, lodu i b∏ota z chodnika wzd∏u˝ nieruchomoÊci,
okreÊlony jest sposób w jaki nale˝y
to robiç, by nie powodowaç zak∏óceƒ
w ruchu pojazdów i pieszych itp.
Wa˝ne jest równie˝, by do usuwania
Êniegu nie stosowaç Êrodków chemicznych szkodliwych dla Êrodowiska. Nie nale˝y te˝ zapominaç
o zgarnianiu Êniegu z dachów i zwisajàcych sopli lodu.
Stra˝ Gminna corocznie prowadzi
kontrol´ stanu odÊnie˝enia chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci. W przypadku stwierdzenia
niedope∏nienia obowiàzku, wobec
w∏aÊciciela lub u˝ytkownika stosowane jest pouczenie oraz polecenie
usuni´cia Êniegu. Niezastosowanie
si´ do pouczenia jest jednoznaczne
z na∏o˝eniem mandatu lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sàdu.

GODZINY PRACY STRA˚Y GMINNEJ
W OKRESIE ÂWIÑTECZNYM:
24.12.09 7.00 – 19.00 26 i 27.12.09 14.00 – 22.00
25.12.09 12.00 – 20.00 31.12.09
7.00 – 2.00

 B.Wilk

Niepor´t
W listopadzie na zlecenie Urz´du
Gminy Niepor´t firma Przedsi´biorstwo Budownictwa Làdowego
MJ Sp. z o. o. odebra∏a 60,38 ton
materia∏ów i odpadów zawierajàcych azbest, zgromadzonych na terenie pi´tnastu prywatnych posesji,
a nast´pnie przetransportowa∏a
na sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych. Akcja zosta∏a sfinansowana w ca∏oÊci ze Êrodków Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
¸àcznie od poczàtku prowadzenia
akcji, czyli od 2006 roku zosta∏o zebranych i wywiezionych do utylizacji 247,26 ton wyrobów zawierajàcych azbest. Usuwanie wyrobów
niebezpiecznych, jakim jest azbest,
b´dzie na terenie gminy kontynuowane, aby do 2032 roku materia∏y
te zosta∏y zupe∏nie wycofane z u˝ytkowania.
Azbest jest materia∏em, który mo˝e powodowaç powa˝ne choroby
uk∏adu oddechowego, ujawniajàce
si´ po kilkunastu – kilkudziesi´ciu
latach. Szacuje si´, ˝e w roku 2009
w Polsce pozosta∏o w u˝ytkowaniu
oko∏o 14,5 mln ton wyrobów azbestowych. Najwi´ksze nagromadzenie wyrobów azbestowych wyst´puje na terenie województwa mazowieckiego – oko∏o 3 mln. ton,
i województwa lubelskiego – oko∏o 2 mln. ton.
Wyroby z azbestem nie stanowià
zagro˝enia, dopóki sà nieuszkodzo-

ne. Zagro˝eniem mo˝e byç ich niew∏aÊciwe usuwanie, kiedy w czasie
obróbki mechanicznej (m.in. kruszenia, ∏amania, zrzucania) uwalniane
sà w∏ókna azbestowe i zachodzi
niebezpieczeƒstwo ich wdychania.
Azbest mo˝e usunàç tylko odpowiednio przeszkolona osoba lub firma – posiadajàca uprawnienia, odpowiedni sprz´t i zatwierdzony przez
starost´ program gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi. Zdj´te

z dachu p∏yty azbestowo-cementowe
nale˝y zabezpieczyç w celu zmniejszenia ryzyka emisji w∏ókien do otoczenia.
Gmina Niepor´t z∏o˝y∏a wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie w wysokoÊci ok. 100 000 z∏otych akcji usuwania azbestu w 2010
roku.
 K. Kula

•UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!•
W zwiàzku z licznymi, bł´dnie kierowanymi wpłatami Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie przypomina, ˝e nale˝noÊci za dostarczonà wod´, odprowadzone Êcieki oraz czynszu z tytułu najmu lokali komunalnych nale˝y wpłacaç na konto:

GZK w Niepor´cie nr 07 8013 1029 2003 0071 0879 0001
BS w Legionowie, o/Niepor´t.
Informujemy, ˝e od wpłat gotówkowych bank nie pobiera prowizji.
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H I S T O R I A

Dzisiejszym artykułem
pragn´ rozpoczàç
opisywanie wspomnieƒ
naszych mieszkaƒców
z lat wojny i okupacji lub
b´dàcych Êwiadkami
innych wydarzeƒ
historycznych,
zwiàzanych z naszym
regionem. MyÊl´, ˝e
takich nieznanych
opowieÊci jest jeszcze
wiele i warto do nich
si´gnàç, gdy˝
poznawanie historii
naszych okolic, widzianej
przez bezpoÊrednich
uczestników zdarzeƒ
mo˝e byç bardzo
poznawcze i, jak
pokazuje opisana poni˝ej
historia, niezwykle
interesujàce.
becnie wracam do opowiadania rozpocz´tego w numerze „WieÊci Niepor´ckich”
z 19 grudnia 2007 roku. Poruszy∏em wtedy problem opieki nad mogi∏ami poleg∏ych nieznanych ˝o∏nierzy i wspomnia∏em o radzieckim
pilocie zastrzelonym przez Niemców w Czarnej Strudze. Dzi´ki
wieloletniej opiece mieszkaƒców
zarys jego mogi∏y widoczny jest
do dziÊ. Niedawno w grudniowe
popo∏udnie umówi∏em si´ z Panem
Julianem Lisem, obecnie mieszkaƒcem Czarnej Strugi, a wczeÊniej
Wólki Radzymiƒskiej, na w´drówk´ jego wspomnieniami z lat wojny i okupacji. Pan Julian zrobi∏ mi
niespodziank´ i zaprosi∏ jeszcze
do wspólnych wspomnieƒ Pana Andrzeja Tajzlera, równie˝
mieszkaƒca Czarnej Strugi. Jako
m∏odzi wówczas, kilkunastoletni
ch∏opcy byli Êwiadkami wielu wydarzeƒ majàcych miejsce w trudnych latach okupacji hitlerowskiej.
Okolice Czarnej Strugi, Izabelina,
Aleksandrowa, Zamostek i Wólki
Radzymiƒskiej, ze wzgl´du na roz-
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˚o∏nierze Waffen SS przy zestrzelonym Bellu P-39Q „Airacobra” rejon Warszawy
lato 1944r.1

WOJENNE opowieÊci

Przerwany
lot …
Amerykaƒski myÊliwiec
Bell P-39Q „Airacobra”
w malowaniu
radzieckiego lotnictwa.2

leg∏e powierzchnie leÊne i bagna
stanowi∏y doskona∏e miejsce
do prowadzenia dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, a na ∏àkach izabeliƒskich zosta∏o zlokalizowane zrzutowisko dla oddzia∏ów Armii Krajowej. Na poczàtku rozmowy
powróciliÊmy do losów m∏odego
radzieckiego lotnika, którego mogi∏´ odnalaz∏em jesienià 2007 roku
nad brzegiem rzeki Czarnej. Pan Julian Lis jako m∏ody ch∏opak mieszka∏ w Wólce Radzymiƒskiej
i pod koniec lipca 1944 roku pas∏
krowy ko∏o Zamostek. Niespodziewanie na niebie pojawi∏y si´ samoloty i rozpocz´∏a si´ gwa∏towna walka powietrzna. Samoloty
wykonywa∏y ewolucje i strzela∏y
z dzia∏ek i karabinów maszyno-

Cz∏onkom i podopiecznym Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych
– Ko∏a Powiatowego w Legionowie,
wiele radoÊci, zdrowia i ciep∏a rodzinnego
w nadchodzàcych Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym 2010 Roku
˝yczy w imieniu Zarzàdu Ko∏a Powiatowego ZKRP i BWP
Prezes p∏k w st. sp. Kazimierz Przymusiƒski.
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wych. Jak wspomina Pan Julian
na poczàtku wszystko wydawa∏o
si´ bezpieczne dla obserwujàcych
ten pojedynek lotniczy, gdy niespodziewanie bardzo blisko upad∏y
pociski, a jedna z serii broni pok∏adowej zabi∏a pasàcà si´ nieopodal
na ∏àce krow´. Nagle jeden z samolotów zaczà∏ si´ paliç i ciàgnàc
smug´ dymu spada∏ w kierunku lasu, a na niebie zawis∏a czasza spadochronu z widocznà sylwetkà opadajàcego pilota. Samolot runà∏
w pobli˝u, a pilota wiatr znosi∏
w kierunku wschodnim. Jak opisuje mój rozmówca szybko pobieg∏
z innymi na miejsce upadku samolotu, ale zupe∏nie niespodziewanie
pojawi∏ si´ zmotoryzowany patrol
niemieckich ˝o∏nierzy. Jak wspomi-

Zestrzelony radziecki lotnik opadajàcy na spadochronie 1

na, obserwujàc dalsze
wydarzenia zapami´ta∏
dobrze prowadzone przez
Niemców rozmowy. Jeden
z ˝o∏nierzy oglàdajàc dopalajàce si´
szczàtki samolotu, byç mo˝e
po ocala∏ych napisach lub innych
szczegó∏ach rozpozna∏ i zawo∏a∏, ˝e
to amerykaƒski samolot, ale drugi
Niemiec wykrzyknà∏, ˝e nie, to
„Iwan”! By∏o to popularne wÊród
˝o∏nierzy niemieckich okreÊlenie
Rosjan. To bardzo wa˝ny szczegó∏
Êwiadczàcy o tym, ˝e radziecki lotnik móg∏ pilotowaç amerykaƒski
myÊliwiec Bell P-39Q „Airacobra”, które Armia Czerwona otrzyma∏a w du˝ych iloÊciach od Stanów
Zjednoczonych w ramach pomocy
wojennej. Jest to na tyle ciekawa relacja, ˝e zamierzam wybraç si´
z Panem Julianem w tamten rejon,
celem ustalenia w terenie miejsca
upadku tego samolotu. Jak si´ póêniej okaza∏o inny niemiecki patrol
Êledzi∏ opadanie lotnika i schwyta∏
go w rejonie Sierakowa. W tym
miejscu rozpoczyna si´ opowieÊç
Pana Andrzeja Tajzlera. Poniewa˝
pilot by∏ poparzony, zosta∏ przewieziony do niemieckiego punktu medycznego (lazaretu) znajdujàcego
si´ w Czarnej Strudze. Pan Andrzej
spotka∏ go tam, gdy w czasie budowy klatki dla królików skaleczy∏ si´
i z rozci´tà g∏owà poszed∏ z mamà
do niemieckiego lekarza na opatrunek. W lazarecie pracowa∏a Ukrainka, która by∏a t∏umaczkà
przy przes∏uchiwaniu m∏odego lotnika. Przez Êcian´ s∏ysza∏, ˝e w czasie rozmowy z Niemcami tytu∏owa∏
si´ lejtnantem, nazwiska pilota nie
zapami´ta∏. W dniu 1 sierpnia 1944
roku w rejonie Czarnej Strugi by∏
silny nalot radziecki. W czasie
bombardowania radziecki lotnik
wyskoczy∏ przez okno lazaretu i zaczà∏ uciekaç w kierunku lasu
nad rzekà Czarnà. W poÊcig ruszy∏o dwóch Niemców, przy czym jeden zawróci∏, chroniàc si´
przed bombardowaniem, a drugi

niestety dogoni∏ zbiega i zastrzeli∏.
Bezimienny pilot zosta∏ pochowany w miejscu obecnej mogi∏y, w lesie na skarpie nad rzekà Czarnà.
OpowieÊci dwóch Êwiadków wydarzeƒ z zupe∏nie ró˝nych miejsc, odtworzy∏y tragiczny los jednego
z wielu tysi´cy radzieckich ˝o∏nierzy, poleg∏ych w walkach o przedmoÊcie warszawskie w 1944 roku.
Dalsze wspomnienia porusza∏y wydarzenia z lat okupacji, dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej Êrodowiska leÊników z Czarnej Strugi, w tym kursów podchorà˝ówki w leÊniczówce,
obozowiska na Z∏odziejskiej Górce
i pobliskiego zrzutowiska na ∏àkach
izabeliƒskich. Ma∏o znany jest wàtek udzia∏u w odbiorze zrzutów
mieszkaƒców Izabelina i Aleksandrowa, którzy transportowali podwodami broƒ i wyposa˝enie
do skrytek, a potem przewozili
do innych oddzia∏ów. PoruszyliÊmy
temat poleg∏ych ˝o∏nierzy Armii
Krajowej w os∏onie transportu
z bronià przy ul. Stru˝aƒskiej
w Stanis∏awowie Pierwszym. Jest
jeszcze wiele interesujàcych historii z tego rejonu, które wymagajà
odszukania Êwiadków wydarzeƒ,
zaginionych dokumentów i ocalenia pamiàtek z tamtego okresu. Tu
musz´ wspomnieç o niezwyk∏ej
pamiàtce z terenu walki ˝o∏nierzy
AK z os∏ony zrzutu z Niemcami,
którà po∏o˝y∏ przede mnà Pan Andrzej. By∏ to oryginalny, d∏ugi bagnet z Solingen od Mausera K98
Karabine, zgubiony w walce przez
niemieckiego ˝andarma. Bagnet
ten Pan Andrzej znalaz∏ na ∏àce,
gdy kilka dni póêniej poszed∏ z kolegami na to miejsce.
 Dariusz Wróbel
1

Zdj´cia: Robert Michulec & Ronald Volstad Wyd. Concord Publications Company 1998/99.
2 èród∏o: Rand McNally Encyclopedia of
Military Aircraft 1914-1980 Wyd. Crescent
Books 1990.

