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w skrócie
BEZP¸ATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

I CYTOLOGICZNE DLA MIESZKANEK 

GMINY NIEPOR¢T

Rak szyjki macicy jest drugim co do wielkoÊci wy-
st´powania nowotworem u kobiet do 45 roku ˝y-
cia. Co roku choruje na niego 4 tysiàce Polek,
a po∏owa z nich umiera, poniewa˝ zg∏osi∏a si´
do lekarza zbyt póêno. Choroba ta rozwija si´
przez wiele lat, d∏ugo nie dajàc ˝adnych objawów.
Wykonujàc regularnie badania – mo˝na si´
przed nià uchroniç.
W dniach 24.03 – 26.03.2010 r. mieszkanki na-
szej Gminy b´dà mog∏y wykonaç bezp∏atne bada-
nia cytologiczne i mammograficzne. 
Badania mammograficzne wykonajà bezp∏at-
nie kobiety w wieku 50-69 lat, natomiast ba-
dania cytologiczne b´dà mog∏y wykonaç bez-
p∏atnie kobiety w przedziale wieku 25 – 59
lat.
Badania b´dzie mo˝na wykonaç w mammobusie
usytuowanym przez Urz´dem Gminy, Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t bez wczeÊniejszej rejestra-
cji. W dniu badania nale˝y zabraç ze sobà do-
wód osobisty i dowód ubezpieczenia.

POMOC W PROBLEMACH 

ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Ko-
misji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
w Niepor´cie w marcu 2010 r. Punkt Konsulta-
cyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji)
– 2 marca – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
– 9 marca – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
– 16 marca – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
– 23 marca – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
– 30 marca – E. Staniszewska.
Spotkania Komisji w m. marzec 2010 r.: Urzàd
Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro
– 9 i 23 marca 2010 r. od godz. 16.00

WIELKANOCNE SPOTKANIE 

KLUBU SENIORA

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza Se-
niorów na spotkanie wielkanocne 22 marca,
o godz. 15.00.
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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. 

OGŁOSZENIA • PRACA 

Pogoda w czasie ostatniego tygodnia
sprzyja∏a roztopom. Na terenie gminy
og∏oszono stan zagro˝enia powodzio-
wego. Podtopienia ogrodów dzia∏ko-
wych, ∏àk oraz innych terenów najsil-
niej odczuwane sà w Stanis∏awowie
Pierwszym, gdzie znacznie podniós∏
si´ poziom rzeki Czarnej. Natomiast

w Wólce Radzymiƒskiej najbardziej
ucierpia∏y okolice rzeki Beniaminów-
ki, jednak tam poziom wody powoli
opada. Na tych terenach prowadzo-
na jest akcja przepompowywania wo-
dy przez trzy gminne jednostki OSP,
Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà z Legiono-
wa oraz OSP z gmin sàsiednich. Miej-

sca podtopieƒ sà systematycznie moni-
torowane przez jednostk´ Stra˝y
Gminnej. 
WiadomoÊç z ostatniej chwili: po-
ziom wód w wymienionych rzekach
oraz ciekach wodnych wyraênie si´ ob-
ni˝y∏.

� BW

TELEFONY ALARMOWE
112 – telefon alarmowy
• Komenda Powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Legionowie – 22/774-28-28
• Komisariat Policji w Niepor´cie – 22/774-87-57/-67, oficer dy˝urny – 22/767-12-91 
• Stra˝ Gminna w Niepor´cie – 0-668-116-761
• Dy˝ur Sztabu Kryzysowego w Gminie Niepor´t, kierownik Tadeusz Biernat 0-600-918-238

ZAGRO˚ENIE podtopieniami

WIOSENNE inwestycje

N
a budowie szko∏y w Izabelinie pa-
nuje du˝y ruch. Prace rozpocz´∏y
si´ tu jesienià 2009 roku. Do tej po-

ry ekipa wyla∏a ∏awy, postawi∏a Êciany
fundamentowe, wykona∏a te˝ pod∏o˝e be-
tonowe pod posadzki na parterze. Po prze-
rwie zimowej trwa teraz murowanie Êcian,
stojà ju˝ cz´Êciowo mury sali gimnastycz-
nej i pozosta∏ych pomieszczeƒ. Widaç ju˝
wyraênie kszta∏t ca∏ego budynku i we-
wn´trzny podzia∏ na sale i korytarze. 

Przypomnijmy podstawowe parametry
inwestycji: powierzchnia zabudowy wy-
nosi 1535,7 m2, powierzchnia u˝ytkowa
– 1910 m2, kubatura – 9000m3. Sala por-
towa b´dzie mia∏a powierzchni´ bli-
sko 300 m2 i wysokoÊç 6,6 m. Powsta-
nie 51 pomieszczeƒ, w tym m. in.: Êwie-
tlica, jadalnia, biblioteka, sala
komputerowa z zapleczem, 8 pracowni
z zapleczem. Koszt budowy to 4,4 mln
z∏, jej zakoƒczenie planowane jest w ma-
ju 2011 roku.

Prace po okresie zimowym podj´to rów-
nie˝ na budowie p∏ywalni w Stanis∏awo-
wie Pierwszym. Do tej pory wykonano ju˝
konstrukcj´ piwnicy i wylano stropy.
Obecnie trwa murowanie Êcian. Budynek
basenu b´dzie mia∏ ciekawe rozwiàzanie
konstrukcyjne dachu. Wykonany b´dzie
z p∏yt warstwowych metalplast, uk∏ada-
nych na jednoprz´s∏owych dêwigarach
drewnianych, produkowanych z drewna

klejonego. Jest to nowoczesne i efektow-
ne rozwiàzanie, podnoszàce jednocze-
Ênie estetyk´ obiektu. Koszt ca∏ego przed-
si´wzi´cia to blisko 12 mln z∏otych, ter-
min zakoƒczenia zaplanowany jest
w listopadzie 2011 roku. 

Ju˝ na poczàtku tego roku Dzia∏ Inwe-
stycji i Zamówieƒ Publicznych przygoto-
wywa∏ i og∏asza∏ zamówienia publiczne
na realizacje kolejnych inwestycji. Ostat-
nio cz´Êç z nich zosta∏a rozstrzygni´ta. 

I tak, wy∏oniony zosta∏ wykonawca
oÊwietlenia na ulicy Stru˝aƒskiej w Józe-
fowie i ulicy Spacerowej w Ryni (I etap).
Zosta∏o nim Przedsi´biorstwo Instalacji
Elektrycznych w ¸om˝y. Na ulicy Stru-
˝aƒskiej stanie 31 s∏upów stalowych,
z wysi´gnikiem jednoramiennym i opra-
wà 150 W. Linia kablowa liczyç b´dzie
ok. 1400 metrów, na odcinku od ronda
w kierunku Legionowa. Koszt oÊwietlenia
to ok. 104 tys. z∏.

W pierwszym etapie oÊwietlenia ulicy
Spacerowej w Ryni stanie 12 s∏upów
z oprawami 100 W. Linia ma d∏u-
goÊç 450 mb, jej koszt to ok. 41 tys. z∏.

Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na wy-
konanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej ulicy Granicznej i Piaskowej
w Zegrzu Po∏udniowym. Wykona go fir-
ma AB Projekt-Legionowo za kwot´
ok. 18 tys. z∏.

Wy∏oniony zosta∏ tak˝e wykonawca
budowy sieci wodociàgowej w ulicy Ob-
jazdowej w Józefowie oraz w drodze o nu-
merze ew. 46/43. ̧ àcznie powstanie 1125
metrów sieci, a po∏o˝y jà Zak∏ad Us∏ug
Budowlanych INWOKAN z Wyszkowa.
Koszt inwestycji – ok. 198 tys. z∏.

I bardzo istotna informacja dla
mieszkaƒców gminy – rozpocz´∏a si´ re-
alizacja bardzo wa˝nego, zarówno dla
gminy jak i dla regionu, projektu – bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo-

dociàgowej w ulicy Jana Kazimierza
(od stacji kolejowej do Êwiate∏) i Cha-
browej w Niepor´cie. Inwestycja po∏o˝o-
na jest w strefie ochronnej dla uj´cia wo-
dy Wodociàgu Pó∏nocnego, obszar ten ob-
j´ty jest równie˝ programem budowy
kanalizacji opaskowej wokó∏ Zalewu Ze-
grzyƒskiego. Realizacja projektu jest istot-
na zarówno dla mieszkaƒców gminy, jak
i regionu. Poprzez ochron´ wód po-
wierzchniowych i podziemnych, popraw´
ich jakoÊci, a tak˝e jakoÊci gleb, wp∏ynie
korzystanie na stan Êrodowiska naturalne-
go i warunki ˝ycia mieszkaƒców. Podpi-
sana zosta∏a umowa z wykonawcà – fir-
mà KROL z Wo∏omina, który rozpocznie
prace w ulicy Jana Kazimierza po uzgod-
nieniu organizacji ruchu z zarzàdcà dro-
gi. Prace w ulicy Chabrowej ju˝ trwajà.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie
blisko 5,7 mln z∏otych. 

� BWilk

Po okresie zimowego
przestoju, gdy tylko
pogoda na to pozwoliła,
ruszyły prace budowlane
na placach gminnych
inwestycji.
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Informujemy,  ˝e  na okres  od 02.03.2010 r .  do 30.04.2010 r .  w Urz´dzie  Gminy w Niepor´c ie  został  wyło˝ony pro-
jekt uproszczonego planu urzàdzenia lasu,  dla lasów niestanowiàcych własnoÊci  Skarbu Paƒstwa, nale˝àcych do osób
f izycznych i wspólnot  gruntowych.  WłaÊc ic ie le  lasów mogà zapoznaç s i´  z planami w siedzibie  Urz´du Gminy Nie-
por´t ,  pok. 30.  Zastrze˝enia i wnioski  w sprawie planu mo˝na składaç do Starosty  Legionowskiego w terminie 30
dni  od daty wyło˝enia.  Uproszczony plan urzàdzenia lasu b´dzie  podstawà do nal iczenia  podatku leÊnego.

zawiadomienie

WITAMY na stanowisku

POSPIESZYå z pomocà

Z dniem 1 lutego 2010 r. na stano-
wisko Sekretarza Urz´du Gminy
Niepor´t powo∏ana zosta∏a Barba-
ra Kopciƒska, dotychczasowy Kie-
rownik Dzia∏u Administracji
i Kadr.

W zwiàzku z odwo∏aniem 2 grud-
nia 2009 r. ze stanowiska Zast´p-
cy Wójta Gminy Marka Stpiczyƒ-
skiego, w dniu 8 lutego 2010 r.
na stanowisko to powo∏ana zosta-
∏a Alicja Soko∏owska – Kierownik

Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ Pu-
blicznych, jako pe∏niàca obowiàz-
ki Zast´pcy Wójta Gminy.

Stanowisko dyrektora nowo utwo-
rzonego Gminnego Zespo∏u OÊwia-
ty obj´∏a Henryka Galas. � BW

G
dy w autobusie zas∏ab∏ pa-
sa˝er, Patryk natychmiast
zaczà∏ dzia∏aç. Wykorzy-

sta∏ umiej´tnoÊci udzielania
pierwszej pomocy, zdobyte pod-
czas przeszkolenia zorganizowa-
nego w szkole. Zaopiekowa∏ si´
nieprzytomnym m´˝czyznà, u∏o-
˝y∏ go w bezpiecznej pozycji
i o zajÊciu powiadomi∏ kierowc´.
Nak∏oni∏ go do zatrzymania po-

jazdu, a nast´pnie wezwa∏ pogo-
towie, które wkrótce zabra∏o cho-
rego. 

Wójt Gminy Maciej Mazur, wr´-
czajàc Patrykowi list gratulacyjny
oraz pamiàtkowe MP4, podkreÊli∏
jego dojrza∏oÊç i zaanga˝owanie.
Patryk zachowa∏ si´ w sposób za-
s∏ugujàcy na uznanie i szacunek.
Udzieli∏ pomocy osobie potrzebu-
jàcej wsparcia, wykazujàc si´

przy tym wiedzà i zdecydowaniem.
Postawa Patryka w tej trudnej sy-
tuacji pokaza∏a, jak wa˝na jest edu-
kacja szkolna w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy. Im wcze-
Êniej m∏odzi ludzie poznajà te
zagadnienia, tym wi´kszà b´dà
mieli szans´ wykorzystaç nabyte
umiej´tnoÊci, gdy oka˝e si´ to ko-
nieczne. 

� Beata Wilk

Podczas sesji Rady Gminy (26.03) wójt Maciej Mazur poinformował o zmianach
kadrowych w Urz´dzie Gminy Niepor´t. 

Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Niepor´t
(26.02) Patryk
Olszewski – uczeƒ
Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym odebrał
gratulacje
i podzi´kowania
za podj´cie skutecznej
interwencji w sytuacji
zagro˝enia ˝ycia. 

nadkomisarzem

GRZEGORZEM
˚MUDÑ 
Komendantem Komisariatu
Policji w Niepor´cie 

Rozmowa z...

OOdd jjaakk  ddaawwnnaa pprraaccuujjee  PPaann  ww PPoolliiccjjii??
W Policji pracuj´ od 1985 roku. Prze-
szed∏em wszelkie mo˝liwe stopnie. Za-
czyna∏em w Warszawie w oddzia∏ach
prewencji. Póêniej by∏y kolejno: poste-
runki, komisariaty, komenda miejska
– wydzia∏ dochodzeniowo-Êledczy, ko-
menda wojewódzka, wydzia∏ kryminal-
ny, sztab wojewódzki. Ostatnie trzy la-
ta by∏em komendantem Komisariatu
z siedzibà w ¸agowie, w województwie
Êwi´tokrzyskim. Mog´ jeszcze dodaç,
˝e skoƒczy∏em studia na Akademii
Âwi´tokrzyskiej kierunek politologia,
studia podyplomowe zarzàdzanie or-
ganizacjà oraz kurs mened˝erski kadry
kierowniczej policji w Szczytnie.
WWssppoommnniiaa∏∏  PPaann  oo sswwooiimm  ppoopprrzzeeddnniimm
mmiieejjssccuu  pprraaccyy,,  kkoommiissaarriiaacciiee  ww ¸̧aaggoo--
wwiiee..  CCzzyymm  rróó˝̋nnii∏∏  ssii´́  oonn  oodd KKoommiissaarriiaa--
ttuu  ww NNiieeppoorr´́cciiee??
Specyfika tych dwóch miejsc jest bar-
dzo podobna. Tam równie˝ jest zbior-
nik wodny, b´dàcy atrakcjà turystycz-
nà. OczywiÊcie, Zalew Zegrzyƒski ma
du˝o wi´kszà powierzchni´. MyÊl´
jednak, ˝e zakres zadaƒ do realizacji
b´dzie podobny. Wiem na przyk∏ad, ̋ e
latem nad Zalewem jest organizowa-
ny du˝y festyn, Âwi´to Gminy. W wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim odbywajà
si´ m.in. „Dymarki Êwi´tokrzyskie”,
te˝ du˝a dwudniowa impreza. Nie sà to
dla mnie sprawy nowe.
JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  ssttaann  zzaattrruuddnniieenniiaa
ww sswwoojjeejj  ppllaaccóówwccee??
Sàdz´, ˝e jest wystarczajàcy. Nawet
uwzgl´dniajàc zwi´kszonà liczb´ za-
daƒ do realizacji w okresie letnim, wy-

nikajàcà z ruchu turystycznego na tym
terenie. B´dziemy kontynuowaç wspó∏-
prac´ z Komisariatem Rzecznym Poli-
cji, ̋ eby zapewniç wi´ksze bezpieczeƒ-
stwo mieszkaƒcom i przyjezdnym.
SSkkoorroo  mmoowwaa  oo wwssppóó∏∏pprraaccyy,,  cczzyy  mmaa  PPaann
jjaakkiieeÊÊ  oocczzeekkiiwwaanniiaa  bbààddêê  pprrooppoozzyyccjjee
ddllaa  ssaammoorrzzààdduu  ii mmiieesszzkkaaƒƒccóóww??
Po pierwszym spotkaniu z wójtem
Maciejem Mazurem myÊl´, ˝e nasza
wspó∏praca b´dzie si´ uk∏ada∏a wzo-
rowo. Mam ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊmy
powo∏ani po to, aby s∏u˝yç spo∏eczeƒ-
stwu. Wspó∏dzia∏anie z samorzàdem
dla dobra mieszkaƒców jest nieodzow-
ne. Zdà˝y∏em si´ ju˝ zorientowaç, ˝e
dotychczasowa wspó∏praca by∏a zna-
komicie zorganizowana, ja postaram
si´ na pewno jej nie zepsuç. JeÊli uda
mi si´ coÊ wi´cej osiàgnàç, b´d´ zado-
wolony.
SSppoossttrrzzeegg∏∏  PPaann  jjaakkiieeÊÊ  pprroobblleemmyy,,  uuttrruudd--
nniieenniiaa??
Przede wszystkim trudnoÊci komunika-
cyjne, korki na drodze do Warszawy.
Ale tereny sà pi´kne, mamy widok z ko-
misariatu prosto na Zalew. W samym
komisariacie panuje dobra, wr´cz ro-
dzinna atmosfera. Odpowiada mi to,
o ile ka˝dy b´dzie pami´ta∏ o tym, co
ma robiç.
II jjuu˝̋  nnaa kkoonniieecc  –– jjeesstt  PPaann  cchhyybbaa  tteerraazz
ddaalleekkoo  oodd ddoommuu??
No có˝, policja to s∏u˝ba, nie praca.
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e czasem wià˝e
si´ z roz∏àkà z najbli˝szymi.
DDzzii´́kkuujj´́  PPaannuu  zzaa rroozzmmooww´́  ii ww iimmiieenniiuu
CCzzyytteellnniikkóóww  ˝̋yycczz´́  ssppookkoojjnneejj  ss∏∏uu˝̋bbyy..  

� BW

Ca∏kowity koszt realizacji szczepieƒ 72
dziewczynek sfinansowany zostanie
z bud˝etu Gminy Niepor´t. Cena szcze-
pienia 1 osoby wynosi ok. 1200 PLN.

Szczepienie jest dobrowolne,
po wyra˝eniu pisemnej deklaracji
uczestnictwa w Programie rodzi-
ca/opiekuna dziecka obj´tego Pro-
gramem. Miejscem realizacji Progra-
mu jest Gminny OÊrodek Zdrowia
w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4, Poradnia
Ginekologiczno-Po∏o˝nicza. Od 1 mar-
ca 2010r. zbierane sà pisemne Dekla-

racje uczestnictwa w Programie szcze-
pieƒ. Deklaracja dost´pna jest w reje-
stracji Gminnego OÊrodka Zdrowia
w Niepor´cie oraz na stronie BIP SP
ZOZ w Niepor´cie. 

Deklaracje muszà byç z∏o˝one
w rejestracji Gminnego OÊrodka
Zdrowia w Niepor´cie najpóêniej
do 20 marca 2010 r.

Wi´cej informacji: www. nieporet.pl,
BIP SP ZOZ w Niepor´cie (www.
sp.zoz.nieporet.pl – zak∏adka programy
profilaktyczne. � E Staniszewska

BEZPŁATNE szczepienia
ochronne przeciw rakowi 
szyjki macicy 
Gmina Niepor´t ponownie podj´∏a realizacj´ 
„Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia 
na lata 2010 – 2014” obejmujàcego m.in. bezp∏atne szczepienia
ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewczàt
z rocznika 1998 tj. w wieku 12 lat, zameldowanych w gminie
Niepor´t. 
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W sobot´, 20 lutego w Pracowni FALA w Białobrzegach odbył si´ zorganizowany
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala” Festiwal „Wszystko”.

Azbest jest jednym z najgroêniejszych zanieczyszczeƒ na Ziemi, który
mo˝e powodowaç powa˝ne choroby układu oddechowego.
Wykorzystywano go głównie do produkcji materiałów budowlanych,
szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a tak˝e do produkcji rur.

WSZYSTKO Festiwal

POZYSKUJEMY Êrodki
na usuwanie azbestu

P
rzez dziesi´ç godzin zaprosze-
ni m∏odzi twórcy prezentowa-
li odwiedzajàcym swoje prace

z ró˝nych dziedzin sztuki. Marta Lis-
sowska, Ewa Smyk i Zofia P∏oska,
graficzki z Akademii Sztuk Pi´k-
nych w Warszawie, na ˝ywo tworzy-
∏y przestrzennà instalacj´ z materia-
∏ów recyklingowych dostarczonych
im przez Stowarzyszenie – w ciàgu
kilku godzin powsta∏ imponujàcy
portal, osobliwa brama, przez którà
przejÊç musia∏ ka˝dy chcàcy dostaç
si´ pod scen´. Scen´ natomiast po-
dzielili miedzy siebie warszawscy
poeci i muzycy. Pawe∏ Gawlik, Mi-
cha∏ Czaja, Kuba Przyby∏owski,
Marta Marciniak, Xawery Legendar-

ny, cz∏onkowie grupy Loesje i inni
stworzyli tego wieczoru niepowta-
rzalny poetycki klimat. Z ich s∏owa-
mi doskonale harmonizowa∏a impro-
wizowana muzyka w wykonaniu
Kuby Dykierta, Kuby S∏omkow-
skiego i ich przyjació∏. Opraw´ wi-
zualnà zapewni∏ Tomasz Ducki,
a odwiedzajàcy Pracowni´ goÊcie
mogli nie tylko obejrzeç wystaw´
pokazujàcà Bia∏obrzegi sprzed lat,
przygotowanà przez Stowarzyszenie,
ale tak˝e zagraç w boules na specjal-
nie przygotowanym torze, czy staç
si´ uczestnikami kilku kameralnych
wydarzeƒ performerskich m. in. lite-
roterapii autorstwa Dary Mary.

Pracownia Stowarzyszenia „Trze-

cia Fala” w Bia∏obrzegach powsta∏a
przede wszystkim po to, by urzeczy-
wistniaç pomys∏y. Czekamy na tych,
którzy malujà, rzeêbià, fotografujà,
piszà, majà swoje hobby lub go w∏a-
Ênie poszukujà. Wszystkich, którzy
chcà zrealizowaç swoje projekty.
Mo˝na do nas pisaç na adres in-
fo@trzeciafala.org.

� K. Górecka

BEZPIECZNE Gospodarstwo Rolne

XLV SESJA Rady Gminy Niepor´t

Honorowy Patronat nad Konkur-
sem objà∏ Prezydent RP Pan Lech
Kaczyƒski. Warunkiem uczestnic-
twa jest zg∏oszenie gospodarstwa
rolnego do Konkursu do najbli˝szej
Placówki Terenowej KRUS lub Od-
dzia∏u Regionalnego KRUS, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 15
marca 2010r. 

Podstawowym celem Konkursu
jest promocja zasad ochrony zdrowia
i ˝ycia w gospodarstwach rolnych
oraz wy∏onienie gospodarstw posia-

dajàcych najwi´ksze osiàgni´cia we
wdra˝aniu tych zasad. 
Komisje Konkursowe oceniajà:
• ∏ad i porzàdek w obr´bie podwó-

rzy, zabudowaƒ i stanowisk pracy, 
• stan budynków inwentarskich i go-

spodarczych, w tym: stan schodów
i u˝ywanych drabin oraz instalacji
i urzàdzeƒ elektrycznych, 

• wyposa˝enie maszyn i urzàdzeƒ
u˝ywanych w gospodarstwie
w os∏ony ruchomych cz´Êci, pod-
pory i inne zabezpieczenia,

• stan techniczny pilarek tarczowych
i ∏aƒcuchowych, 

• warunki obs∏ugi i bytowania zwie-
rzàt gospodarskich, 

• stosowanie, stan i jakoÊç Êrodków
ochrony osobistej, 
Szczegó∏owe informacje o Kon-

kursie, regulamin oraz formularz
zg∏oszeniowy dost´pne sà na stro-
nie www.krus.gov.pl oraz
w KRUS. Na laureatów czekajà
cenne nagrody. 

� OR KRUS Warszawa 

– Uchwa∏´ Nr XLV/13/2010 w spra-
wie: nadania nazwy „Bursztyno-
wa” drodze wewn´trznej po∏o˝o-
nej we wsi Rembelszczyzna gm.
Niepor´t stanowiàcej dzia∏ki ewid.
o nr nr 423/15, 426/17; 
W zwiàzku z aktualizacjà nume-

rów porzàdkowych ul. J. Kazimierza
w so∏ectwach: Niepor´t, Stanis∏a-
wów Pierwszy, Rembelszczyzna
oraz zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w uchwale Rady Gminy w spr.
zasad nadawania nazw ulicom i pla-
com b´dàcym drogami publicznymi
oraz drogom wewn´trznym po∏o˝o-
nym w Gminie Niepor´t, przyj´to
koncepcj´ co do rodzaju nazw ulic
na okreÊlonych obszarach. Poni˝sze
dwie uchwa∏y realizujà przyj´tà kon-
cepcj´:
– Uchwa∏a Nr XLV/14/2010 w spra-

wie: nadania nazw: „Soplicowo”,
„Podkomorzego”, „Niezapominaj-
ki”, „Tulipanowa” gminnym dro-
gom wewn´trznym po∏o˝onym we
wsi i gminie Niepor´t; 

– Uchwa∏a nr XLV/14/2010 w spra-
wie: nadania nazw: „Zosi”, „Teli-

meny”, „Rejenta” drogom we-
wn´trznym po∏o˝onym we wsi
i gminie Niepor´t;

Podczas obrad Rada podj´∏a rów-
nie˝:
– Uchwa∏´ Nr XLV/17/2010 w spra-

wie: przystàpienia Gminy Niepo-
r´t do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka Zalew Zegrzyƒski
oraz przyj´cia Statutu;

– Uchwa∏´ Nr XLV/18/2010 w spra-
wie Gminnego programu promocji
i poprawy zdrowia na lata 2010
– 2014. 
Podstawa Programu jest zgodna

z ideà ogólnoÊwiatowà – promocjà
zdrowia, obejmujàca dzia∏ania
ochraniajàce, wzmacniajàce i popra-
wiajàce zdrowie poprzez: 
1) zwi´kszenie dost´pnoÊci

do Êwiadczeƒ podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej;

2) zwi´kszanie zakresu dzia∏aƒ
zwiàzanych z rozwiàzywaniem
problemów zdrowotnych,  profi-
laktykà i edukacjà zdrowotnà;

3) propagowanie i organizacj´
szczepieƒ ochronnych przeciw

rakowi szyjki macicy dla dziew-
czàt w wieku 12 lat zameldowa-
nych w Gminnie Niepor´t – odpo-
wiednio: w roku 2010 rocz-
nik 1998 – 72 dziewcz´ta,
w roku 2011 rocznik 1999 – 59
dziewczàt, w roku 2012 rocz-
nik 2000 – 70 dziewczàt, w ro-
ku 2013 rocznik 2001- 81 dziew-
czàt, w roku 2014 rocznik 2002
– 72 dziewcz´ta.) oraz prowadze-
nie intensywnej i skutecznej akcji
informacyjno – edukacyjnej
wÊród rodziców (opiekunów
prawnych) uczennic szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjalnych

4) propagowanie i organizacj´
szczepieƒ ochronnych przeciw
grypie sezonowej dla osób powy-
˝ej 65 roku ̋ ycia zameldowanych
w Gminie Niepor´t.

Przewiduje si´, ̋ e wynikiem reali-
zacji dzia∏aƒ obj´tych Programem
b´dà w przysz∏oÊci korzystne zmia-
ny w stanie zdrowia mieszkaƒców
Gminy Niepor´t.

� J.Joƒska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Paƒstwowa Inspekcja Pracy organizujà w 2010 roku VIII edycj´ Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

26 lutego 2010 r. (piàtek) odbyła si´ XLV sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której
radni podj´li 15 uchwał, w tym m.in. (treÊç uchwał w BIP):

W terminie  od 1 marca 2010 r .  do 31 marca 2010 r .  mo˝na składaç w Urz´dzie  Gminy Niepor´t  wniosek o zwrot  podatku
akcyzowego zawartego w cenie  o le ju nap´dowego wykorzystywanego do produkcj i  ro lnej  wraz z fakturami VAT
stanowiàcymi dowód zakupu ole ju nap´dowego w okres ie  od 1 wrzeÊnia 2009 r .  do 28 lutego 2010 r .  
Wszelk ie  niezb´dne informacje  oraz wniosek mo˝na otrzymaç w Dzia le  Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du Gminy
Niepor´t (pokój nr 30, I I pi´tro,  tel . 022 767 04 10 lub 022 767 04 47),  lub pobraç ze strony internetowej www.nieporet.pl

zawiadomienie

W wielu krajach, w tym w Polsce ist-
nieje zakaz produkcji, importu oraz
obrotu wyrobami azbestowymi
– ustawà z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów za-
wierajàcych azbest (Dz. U. z 2004 r.
Nr.3, poz. 20 z póên. zm.). Zgodnie
z tà ustawà produkcja p∏yt azbesto-
wo-cementowych zosta∏a zakoƒczo-
na do 28 wrzeÊnia 1998 r. Natomiast
od 28 marca 1999 r. obowiàzuje za-
kaz obrotu azbestem i wyrobami za-
wierajàcymi azbest. Zdemontowane
wyroby zawierajàce azbest sà zali-
czane do kategorii odpadów niebez-
piecznych i zakazane jest ich po-
wtórne wykorzystywanie. 

Wyroby z azbestem, nie stanowià
zagro˝enia, dopóki sà nieuszkodzo-
ne. Dopuszczalne jest u˝ytkowanie
materia∏ów zawierajàcych azbest,
które sà w dobrym stanie technicz-
nym, nie posiadajà uszkodzonej po-
wierzchni lub sà odpowiednio zabez-
pieczone np. przez pomalowanie.
Zagro˝eniem mo˝e byç ich niew∏a-
Êciwe usuwanie, kiedy w czasie ob-
róbki mechanicznej (m.in. kruszenia,
∏amania, zrzucania) nast´puje uwal-
nianie w∏ókien azbestowych do po-
wietrza i zachodzi niebezpieczeƒ-
stwo ich wdychania. 

Azbest mo˝e usunàç tylko odpo-
wiednio przeszkolona osoba lub pro-
fesjonalna firma – posiadajàca
uprawnienia, odpowiedni sprz´t i za-
twierdzony przez starost´ program
gospodarowania odpadami niebez-
piecznymi (wykaz firm na www.nie-
poret.pl w zak∏adce Ekologia). 

Na terenie Gminy Niepor´t
po przeprowadzonej inwentaryzacji
w 2008 roku stwierdzono po-
nad 1 800 ton wyrobów zawierajà-
cych azbest (g∏ównie p∏yt falistych
i p∏askich z pokryç dachowych).
¸aczny koszt usuni´cia szacuje si´
na kwote oko∏o 2 000 000 z∏otych.
Od 2006 roku usuni´to z terenu
Gminy Niepor´t oko∏o 250 ton
z oko∏o 100 posesji.

Z uwagi na koszty zwiàzane
z usuwaniem azbestu i wymóg
usuni´cia wyrobów zawierajàcych
azbestu z terenu Polski do koƒ-
ca 2032 roku, a jednoczeÊnie wy-
chodzàc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkaƒców, Dzia∏ Ochrony Âro-
dowiska i Rolnictwa Gminy Nie-
por´t w 2009 roku przygotowa∏
i wystàpi∏ z wnioskiem o dotacj´
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Warszawie. Wniosek
Gminy Niepor´t zosta∏ wst´pnie
zakwalifikowany do dofinansowa-
nia na 2010 rok w wysoko-
Êci 90 000 z∏.

W zwiàzku z powy˝szym istnieje
mo˝liwoÊç udzielenia dofinansowa-
nia odbioru i unieszkodliwiania
azbestu z terenu Gminy Niepor´t
od osób fizycznych nie prowadzà-
cych dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Dofinansowanie obejmuje nast´-
pujàcy zakres prac:
• demonta˝ p∏yt azbestowych
• przewiezienie azbestu z miejsca

demonta˝u do miejsca unieszkodli-
wienia

• unieszkodliwienie azbestu
Realizacja zadania nie obejmu-

je wykonania nowych pokryç da-
chowych.

Dofinansowaniem mogà byç obj´-
te obiekty, dla których w∏aÊciciele,
zarzàdca lub u˝ytkownik sporzàdzi∏
i z∏o˝y∏ niezb´dne informacje
do Urz´du Gminy:
1. Wniosek o dofinansowanie odbio-

ru odpadów zawierajàcych azbest 
2. Informacj´ o wyrobach zawierajà-

cych azbest i miejscu ich wyko-
rzystania

3. Ocen´ stanu i mo˝liwoÊci bez-
piecznego u˝ytkowania wyrobów
zawierajàcych azbest 

4. Aktualny dokument potwierdzajà-
cy w∏asnoÊç budynku/dzia∏ki, lub
oÊwiadczenie o dysponowaniu
w∏asnoÊcià nieruchomoÊci.
W przypadku budynku/dzia∏ki,
do której tytu∏ prawny posiada kil-
ka osób nale˝y do∏àczyç zgod´
wspó∏w∏aÊcicieli.

Kompletne wnioski b´dà rozpatry-
wane do realizacji w 2010 r. wg ko-
lejnoÊci z∏o˝enia do dnia 31 mar-
ca 2010 r. w ramach Êrodków przy-
znanych z WFOÂiGW. Wnioski,
które zosta∏y z∏o˝one we wcze-
Êniejszych latach b´dà rozpatry-
wane w pierwszej kolejnoÊci.
Wnioski niezrealizowane w danym
roku z powodu wyczerpania Êrod-
ków finansowych b´dà mog∏y byç
realizowane w roku nast´pnym.

Wszelkie niezb´dne informacje
mo˝na otrzymaç w Dziale Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du
Gminy Niepor´t (pokój nr 30, II pi´-
tro, tel. 022 767 04 10
lub 022 767 04 47), lub pobraç ze
strony internetowej www.niepo-
ret.pl.

� K.Kula
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STRA˚AK w roli głównej
Nagrodzone prace Julii Kostro ... ...i Agaty Szmigiel

oraz Zuzanny Mas∏owskiej... a tak˝e Zuzanny Rasiƒskiej

Prace uczniów Szkoły
Podstawowej w Wólce
Radzymiƒskiej
reprezentowaç b´dà
gmin´ w powiatowym
etapie konkursu
plastycznego,
organizowanego przez
Komendanta Głównego
Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.

H
as∏o tegorocznej, XII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i m∏o-

dzie˝y brzmi: „Wiatr, wypadek,
ogieƒ, woda – stra˝ak zawsze r´k´
poda”. Jego celem jest poszerzenie
wiedzy na temat zachowania bezpie-
czeƒstwa w przypadku wyst´powa-
nia wszelkiego typu zagro˝eƒ oraz
zainteresowanie dzia∏alnoÊcià stra-
˝ackich s∏u˝b ratowniczych. 

Prace oceniane przez komisj´
gminnà mieÊci∏y si´ w dwóch kate-
goriach wiekowych: 

I – 6-8 lat, II – 9-12 lat. Do etapu
powiatowego komisja zakwalifiko-
wa∏a: w grupie I Zuzann´ Mas∏ow-
skà, a w grupie II przyzna∏a dwa
pierwsze miejsca Julii Kostro i Aga-
cie Szmigiel, drugie miejsce przypa-
d∏o Zuzannie Rasiƒskiej. Gratuluje-
my autorom wyró˝nionych prac i ̋ y-
czymy powodzenia w nast´pnym
etapie.

� BWilk

Kolejny ju˝ raz uczniowie reprezentujàcy szkoł´ w Wólce
Radzymiƒskiej wygrali powiatowy etap konkursu 
pn. „Poznajmy si´ bli˝ej”.

PIERWSZE miejsce uczniów z Wólki
Radzymiƒskiej

22 lutego w Szkole Podstawowej w Józefowie odbyło si´ spotkanie
autorskie z Joannà Olech, pisarkà, grafikiem, dziennikarkà, autorkà
uwielbianej przez młodych czytelników „Dynastii Miziołków”, za którà
zdobyła nagrod´ im. Kornela Makuszyƒskiego.

Przedszkolak z Zegrza Południowego zajàł II miejsce
w Mi´dzynarodowym Konkursie Plastycznym „Inspiracje
plastyczne do muzyki Fryderyka Chopina”.

SPOTKANIE autorskie z Joannà Olech 

„ZDOBYWCA” laureatem 
Konkurs, którego organizatorem jest
Komenda Sto∏eczna Policji, ma
w tym roku jubileuszowà XV edy-
cj´. Jest integralnà cz´Êcià programu
profilaktycznego „Bezpieczna Szko-
∏a”, skierowanego do uczniów klas
IV-VI. 

W etapie powiatowym wzi´∏o
udzia∏ 11 dru˝yn. Zadanie konkurso-
we polega∏o na rozwiàzaniu testu,
sk∏adajàcego si´ z 30 pytaƒ. Dru˝y-
na mog∏a zdobyç maksymalnie 90
punktów.

Uczniowie z Wólki Radzymiƒskiej
po raz kolejny potwierdzili swojà do-

minacj´ w konkursie, zdobywa-
jàc 85 punktów i sporà przewag´
nad kolejnym laureatem (79 punktów).

Zwyci´skà dru˝yn´, którà przygo-
towuje Urszula No˝yƒska, stanowià:
Dawid Kotowski – kl. IV, Maciej
Sochacki – kl. V, Aleksander Ry-
dzicki – kl. VI. Oni reprezentowaç
b´dà powiat w etapie wojewódzkim
konkursu 3 czerwca w pa∏acu M∏o-
dzie˝y w Warszawie. 

Serdecznie gratulujemy laureatom
i ˝yczymy powodzenia w dalszych
dzia∏aniach!

� BWilk

Joanna Olech przypomnia∏a, ̋ e aby na-
pisaç ksià˝k´ nie potrzeba ukoƒczyç
˝adnej specjalistycznej szko∏y, pisarzem
mo˝e zostaç ka˝dy niezale˝nie od kwa-
lifikacji i wykonywanego zawodu oraz
zach´ca∏a do twórczych prób i udzia∏u
w konkursach literackich. Ona sama,
która z wykszta∏cenia jest grafikiem,
opowiada∏a m.in. o tym, jak zosta∏a pi-
sarkà. Prezentowa∏a napisane i zilustro-
wane przez siebie utwory, czyta∏a frag-
menty „Dynastii Mizio∏ków”. Rysowa-

∏a postacie z ksià˝ki „Pompon w rodzi-
nie Fisiów”. Zaproponowa∏a te˝ zaba-
w´, w czasie której czytelnicy wykaza-
li si´ doskona∏à znajomoÊcià treÊci Mi-
zio∏ków. Na wszystkie pytania (np. co
gubi∏ Mamiszon?, ile z´bów mia∏ Ma-
∏y Potwór?) odpowiadali bezb∏´dnie
i poprawnie uzupe∏niali brakujàce ele-
menty ilustracji, za co nagradzani byli
cukierkami. PublicznoÊç wybra∏a ch∏op-
ca najbardziej podobnego do Mizio∏ka.
Pani Joanna opowiedzia∏a te˝ o swojej

ksià˝ce „Gdzie diabe∏ mówi do us∏ug”.
Zdradzi∏a, ̋ e zamierza napisaç powieÊç
o nastolatkach. Mi∏à pamiàtkà dla
uczestników spotkania by∏y dedykacje
i autografy w ksià˝kach, pami´tnikach
i specjalnie przygotowanych kartkach
z mizio∏kowà piecz´cià. 

Niezwyk∏y urok i spontanicznoÊç Jo-
anny Olech, jej doskona∏y kontakt
z czytelnikami sprawi∏y, ˝e spotkanie
up∏yn´∏o w niezwykle mi∏ej atmosfe-
rze. � K. Zieliƒska

W zwiàzku z rokiem Chopinowskim,
który uÊwietnia dwusetnà rocznic´
urodzin wielkiego kompozytora.
Przedszkole Miejskie nr 12 w Legio-
nowie zorganizowa∏o Mi´dzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny: „Inspira-
cje plastyczne do muzyki Fryderyka
Chopina”. Celem konkursu by∏o m.in.
poznanie ˝ycia i twórczoÊci kompo-
zytora, rozbudzenie twórczej inwen-
cji dzieci w sferze dzia∏alnoÊci pla-
stycznej oraz kszta∏towanie aktywnej
postawy dzieci wobec muzyki powa˝-
nej. Konkurs by∏ przeznaczony dla

dzieci w wieku 3-6 lat. Wzi´∏o w nim
udzia∏ ponad 100 przedszkoli z ca∏ej
Polski. Do udzia∏u w konkursie przy-
stàpi∏y dzieci z grupy Poszukiwaczy
(dzieci 3 letnie) pod kierunkiem Wio-
letty ¸uczyƒskiej, dzieci z grupy
Zdobywców (dzieci 4 letnie) oraz
dzieci z grupy Wynalazców (dzieci 5-
6 letnie) pod kierunkiem Wioletty ̧ ´-
pickiej. Jury mia∏o bardzo trudny wy-
bór poniewa˝ wp∏yn´∏o ponad 400
prac. Z tak du˝ej iloÊci prac,wykona-
nych ró˝norodnymi technikami
przy wykorzystaniu ró˝norodnych

materia∏ów wybrano trzy najlepsze
prace, przyznano równie˝ wyró˝nie-
nia. ByliÊmy wÊród najlepszych. Pra-
ca plastyczna Ignasia Kopki z grupy
Zdobywców wykonana pod kierun-
kiem Wioletty ¸´pickiej zaj´-
∏a II miejsce w konkursie. JesteÊmy
bardzo dumni z tak du˝ego sukcesu
naszego wychowanka i ˝yczymy wie-
lu jeszcze podobnych w przysz∏oÊci.

� W. ¸´picka
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W
tym roku Sejmik uczniowski ob-
radowa∏ ju˝ po raz dziewiàty.
W naszej szkole, w której tak

wa˝ne jest poszanowanie dla tradycji
i dóbr narodowych Rok Chopinowski nie
móg∏ przeminàç bez echa. Dlatego te˝ te-
matyka sejmiku zosta∏a wpisana w obcho-
dy Roku Chopinowskiego obchodzone
z okazji 200. rocznicy urodzin tego wiel-
kiego polskiego kompozytora. Pod koniec
wrzeÊnia 2009 roku uczniowie klas III-
-VI zostali zapoznani z zadaniami, które
zosta∏y im przydzielone do realizacji: Kla-
sa III – ˝ycie Fryderyka Chopina, Kla-
sa IV – miejsca zwiàzane z Fryderykiem
Chopinem, Klasa V – twórczoÊç kompo-
zytora, Klasa VI – historia konkursów
Chopinowskich.

Aby jak najlepiej przygotowaç si´
do obrad sejmiku grupy podj´∏y szereg
dzia∏aƒ, umo˝liwiajàcych im zgromadze-
nie materia∏ów na zadany temat. Ucznio-
wie s∏uchali utworów kompozytora na lek-
cjach muzyki i uczestniczyli w koncercie
pt. „Muzyczna opowieÊç o Fryderyku
Chopinie” w wykonaniu artystów scen
warszawskich. èród∏em wiedzy o Chopi-
nie by∏y ró˝ne pozycje ksià˝kowe. Cen-
na okaza∏a si´ te˝ strona internetowa In-
stytutu Fryderyka Chopina.

Podczas obrad sejmiku poszczególne
komisje odczyta∏y sprawozdania z realiza-
cji zadaƒ, a przedstawiciele klas zaprezen-
towali wyniki swoich prac. Na podstawie
zgromadzonych informacji uczniowie na-
pisali referaty, przygotowali p∏yty CD
z nagraniami utworów Chopina i prezen-
tacje multimedialne. Wykonali te˝ gazet-
ki okolicznoÊciowe w klasach. Oprócz na-
graƒ p∏ytowych wys∏uchaliÊmy te˝ jedne-
go z pierwszych polonezów, jakie

skomponowa∏ Fryderyk Chopin (majàc
zaledwie 7 lat) w wykonaniu uczennicy
klasy V Magdy Âlaziƒskiej.

Dzia∏aniem towarzyszàcym przygoto-
waniom do sejmiku by∏ konkurs pla-
styczny pod has∏em „Chopin w oczach
dziecka”.

Prace na konkurs dostarczy∏o 53
uczniów. Nagrodzeni zostali: I miejsce
Kuba Danaj klasa IV, Julka Marzec kla-
sa III, II miejsce Kacper Leja klasa V,
Aleksandra Rasiƒska klasa V, III miejsce
Anna Gerek klasa VI, B∏a˝ej Gerek kla-
sa III, Daria PodleÊna klasa V. Wyró˝nie-
nia: Patrycja Sobótko klasa II, Karoli-
na Nowicka klasa III, Marysia Zakrzew-
ska klasa III.

Na zakoƒczenie sejmiku podj´to nast´-
pujàcà uchwa∏´: „Uczestnicy IX Szkolne-
go Sejmiku Uczniowskiego w Szkole
Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach w imieniu ca∏ej spo∏ecz-
noÊci szkolnej zobowiàzujà si´ do:

Piel´gnowania pami´ci o wybitnym
kompozytorze jakim jest Fryderyk Chopin
poprzez poznawanie jego biografii i twór-
czoÊci na lekcjach muzyki i historii.

Kszta∏towania postawy patriotyzmu
na wzór wielkiego Polaka. Poszerzania
swojej wiedzy na temat osoby Fryderyka
Chopina. Odbywania wycieczek do miejsc
zwiàzanych z osobà Fryderyka Chopina.
Poszanowania jego twórczoÊci, stanowià-
cej dobro kultury narodowej, poprzez
udzia∏ w koncertach i w∏aÊciwà na nich
postaw´.

Uzupe∏nieniem tego dnia by∏ udzia∏ uczniów
w koncercie muzyki Chopina zorganizowa-
nym przez Gminny OÊrodek Kultury w Nie-
por´cie.

� M.Kotowoda

IX Szkolny Sejmik Uczniowski w Szkole Podstawowej
Białobrzegach – „Fryderyk Chopin – ˝ycie i twórczoÊç w 200.
rocznic´ urodzin”

„RODEM Warszawianin, sercem
Polak, talentem Êwiata obywatel...”

C. K. Norwid

22 lutego koncert fortepianowy w wykonaniu Bartłomieja Kominka
zainaugurował obchody Roku Chopinowskiego w gminie Niepor´t. 

Czas ferii zimowych był
okazjà dla dzieci i młodzie˝y
z terenu naszej gminy,
do sp´dzenia wolnego
od nauki czasu korzystajàc
z bogatej oferty zaj´ç
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie.

CHOPIN przyjechał
Poniedzia∏kowy termin wybrany zosta∏
nieprzypadkowo. Data urodzin 22 lute-
go widnieje w metryce chrztu kompozy-
tora, mimo i˝ on sam podawa∏ jako w∏a-
Êciwy dzieƒ 1 marca. W pierwszym wi´c
terminie mieszkaƒcy Êwi´towali dwuset-
nà rocznic´ urodzin Fryderyka Chopina. 

Koncert stanowi∏ cz´Êç projektu
pod nazwà „Chopin przyjecha∏”, realizo-
wanego przez Biuro Koncertowe Herold,
którego celem jest upowszechnianie mu-
zyki kompozytora. Patronat nad przed-
si´wzi´ciem sprawuje Program Pierwszy
Polskiego Radia oraz TVP-Info. Wyko-
nawcami sà najlepsi, m∏odzi polscy pia-
niÊci, grajàcy na fortepianach koncerto-
wych dostarczonych na miejsce przez
Biuro. Wyst´pujàcy w Niepor´cie dok-
tor sztuk Bart∏omiej Kominek jest m.in.

laureatem II nagrody na Mi´dzynarodo-
wym Konkursie Muzycznym w Londy-
nie, jest równie˝ autorem opracowania
koncertu Fryderyka Chopina na fortepian
z towarzyszeniem kwartetu smyczkowe-
go. W sali Gminnego OÊrodka Kultury
wys∏uchaliÊmy m.in. Nokturnu fis-dur
i przepe∏nionego t´sknotà Scherzo h-
-moll op. 20.

Wieczór zakoƒczy∏ urodzinowy pocz´-
stunek, który w Café Gara˝ zgromadzi∏
publicznoÊç, dzielàcà si´ wra˝eniami
z muzycznego wydarzenia. 

Organizator – Gminny OÊrodek Kul-
tury w Niepor´cie sk∏ada serdeczne po-
dzi´kowania sponsorom koncertu, fir-
mom: KK POL Kuczyƒscy, Lantmannen
Unibake, Promenada, Sali Bankietowej
„Mario” oraz Ammono. � BW

• ORGANIZATOR
Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie.
• CELE FESTIWALU
Og∏oszenie „Roku Fryderyka Chopina” w 200
rocznic´ urodzin kompozytora jest doskona-
∏à okazjà dla muzykujàcych dzieci i m∏odzie-
˝y gminy Niepor´t do zaprezentowania swo-
ich pasji i talentów. Dnia 25 marca 2010 r., od-
dajemy scen´ Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie do ich dyspozycji. 
Jako propagator kultury na terenie Gminy Nie-
por´t chcemy w∏àczyç si´ czynnie w obchody
roku chopinowskiego, przybli˝ajàc mieszkaƒ-
com postaç wybitnego kompozytora i pianisty. 
• TERMIN I MIEJSCE
1. Festiwal odb´dzie si´ w dniach 25 marca

2010 r. w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9a

2. Harmonogram przes∏uchaƒ festiwalowych
zostanie og∏oszony do 22 marca 2010 r.
– po zebraniu listy uczestników.

4. Protokó∏ obrad jury zostanie zamieszczony
na naszej stronie internetowej w dniu 26
marca 2010 r. 

3. Koncert laureatów i zaproszonych goÊci od-
b´dzie si´ 27 marca 2010 r., w Gminnym
OÊrodku Kultury w Niepor´cie, ul. Dwor-
cowa 9a. 

• UCZESTNICY FESTIWALU 
Festiwal adresowany jest do dzieci i m∏odzie-
˝y od lat 6 do 16, uczniów szkó∏ podstawo-
wych i ponadpodstawowych. Uczestnikami
konkursu mogà byç soliÊci – pianiÊci jak rów-
nie˝ inni instrumentaliÊci oraz ma∏e zespo∏y
posiadajàce transkrypcje kompozycji F. Cho-
pina w swoim repertuarze. 
• KATEGORIE KONKURSOWE
1. Uczniowie i absolwenci szkó∏ muzycznych,

grajàcy na instrumentach. Podzia∏ ze wzgl´du
na wiek i liczb´ lat nauki. Zespo∏y i soliÊci.

2. M∏odzie˝ i dzieci rozwijajàce swoje ta-
lenty w kó∏kach zainteresowaƒ lub zaci-

szu domowym, u nauczycieli prywatnych
i innych, grajàcy na instrumentach. Po-
dzia∏ ze wzgl´du na wiek. Zespo∏y i so-
liÊci.

3. SoliÊci Êpiewajàcy.
4. Zespo∏y wokalne. 
• OBOWIÑZUJÑCY PROGRAM
1. W prezentacji muszà si´ znaleêç dwa utwo-

ry. Jeden to dzie∏o Fryderyka Chopina, dru-
gi inny ulubiony utwór, dowolnego kompo-
zytora. Zasada ta dotyczy zarówno instru-
mentalistów jak i wokalistów. 

2. Czas prezentacji nie mo˝e przekroczyç 10
minut. 

3. Mile widziane transkrypcje na dowolny in-
strument lub dowolny sk∏ad wykonawczy.

• ZASADY OCENIANIA 
1. Uczestników ocenia profesjonalne jury,

powo∏ane przez organizatorów festiwalu 
2. Jury oceniajàce wykonawców bierze

pod uwag´:

a. umiej´tnoÊç przekazania „ducha” muzyki
Fryderyka Chopina

b. dok∏adnoÊç i zaanga˝owanie wyko-
nawcy 

c. umiej´tnoÊci ogólne wykonawcy, sposób
przekazania muzyki i oddzia∏ywanie na s∏u-
chacza (m. in. dlatego prosimy o wykona-
nie drugiego utworu, który nie jest kompo-
zycjà Fryderyka Chopina)

3. Od oceny jury nie ma odwo∏ania 
4. Laureaci konkursu otrzymajà dyplomy i na-

grody rzeczowe. 
• INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zapewnia pianino, Clavinowa

Yamaha. 
2. Instrument niezb´dny do wykonania kom-

pozycji, inny ni˝ pianino, zapewnia sobie
sam uczestnik.

3. Akompaniament lub podk∏ad muzyczny
w przypadku Êpiewu, zapewnia sobie sam
wykonawca. 

4. Zasady okreÊlone w regulaminie nie pod-
legajà negocjacjom.

5. Sprawy nieuj´te w regulaminie rozstrzyga
Organizator.

6. Organizator zastrzega mo˝liwoÊç zmiany
dnia przes∏uchaƒ oraz koncertu laureatów.

7. Uczestnicy festiwalu przybywajà do Gmin-
nego OÊrodka Kultury w Niepor´cie
na w∏asny koszt.

• ZG¸OSZENIA 
1. Zg∏oszenie uczestnictwa wype∏nione we-

d∏ug wzoru nale˝y z∏o˝yç w biurze GOK
lub przes∏aç na adres organizatora faksem
(nr tel. 22 774 83 26) lub pocztà elektro-
nicznà na adres: kultura_nieporet@wp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 18 mar-
ca 2010 roku. 

KARTA ZG¸OSZENIA na stronie www.gok-
nieporet.pl
2. Do karty zg∏oszeniowej nale˝y do∏àczyç

krótkà notk´ biograficznà. 

„AKCJA ZIMA” w niepor´ckim GOK-u
Ju˝ od godzin porannych po naszej
gminie porusza∏ si´ autokar, który
zabiera∏ dzieci ze wszystkich so-
∏ectw, aby mog∏y wspólnie uczestni-
czyç w „Akcji zima”. 

Przez dwa tygodnie zimowych
wakacji, najm∏odsi mieszkaƒcy na-
szej gminy brali udzia∏ w przygoto-
wanych warsztatach tematycznych.
Podczas zaj´ç: kulinarnych, cera-
micznych, plastycznych, aktorskich,
tanecznych, muzycznych, rucho-
wych – doskonale si´ bawiliÊmy,
zdobywajàc nowe umiej´tnoÊci, roz-
wijajàc w sobie nowe zainteresowa-
nia, pasje. Ju˝ od pierwszego dnia fe-
rii czeka∏o na nas mnóstwo wra˝eƒ
i niespodzianek.

Niepor´cki GOK odwiedzi∏y bar-
dzo ∏agodne i niejadowite w´˝e, któ-
re wzbudzi∏y ogromne zaciekawie-
nie wÊród dzieci. To spotkanie zapa-
d∏o g∏´boko w pami´ci naszym
milusiƒskim co mia∏o swój wy-
dêwi´k w przygotowanych z ciasta

piernikowego zwierzakach przypo-
minajàcych kszta∏tem w´˝e.

Podczas kolejnych dni czeka∏y
na nas nie mniejsze atrakcje. Wspól-
nie poznawaliÊmy tajniki powstawa-
nia papieru, jego barwienia – zapo-
znawaliÊmy si´ ze Êredniowiecznà
kaligrafià, której warsztat móg∏ ka˝-
dy zg∏´biç uczàc si´ pisania atramen-
tem i g´sim piórem. SpróbowaliÊmy
swoich si∏ w japoƒskiej sztuce orgia-
mi tworzàc z papieru kwiaty.

Warsztaty ceramiczne przekona∏y
nas, ˝e tworzenie z gliny do najtrud-
niejszych nie nale˝y i wystarczy
odrobina ch´ci i w∏asnej inwencji,
aby cieszyç si´ z wykonanych w∏a-
snor´cznie figurek. Âpiewaç i taƒ-
czyç ka˝dy mo˝e, czego dowodem
by∏o zaanga˝owanie dzieci podczas
zaj´ç muzycznych i tanecznych.
Nadmiar energii mogliÊmy roz∏ado-
waç bioràc udzia∏ w zaj´ciach rucho-
wych i tenisa sto∏owego. Doskona∏a
zabawa towarzyszy∏a nam podczas

„dnia indiaƒskiego”. Barwne pióro-
pusze, bi˝uteria, budowanie wigwa-
mów, taƒce plemienne – wprawi∏y
wszystkich w doskona∏y nastrój.
Ogromnà popularnoÊcià cieszy∏y si´
wyjazdy do kina, na basen, kr´giel-
nie oraz zwiedzanie elektrowni
w D´be. Podsumowaniem wspólnie
sp´dzonych dwóch tygodni by∏o za-
prezentowanie przez dzieci nabytych

w tym czasie umiej´tnoÊci. Na po-
˝egnanie obejrzeliÊmy spektakl
w wykonaniu „Teatru Banasiów” p.t.
„Tajemnice Jarz´binki” oraz wzi´li-
Êmy udzia∏ w pokazie brazylijskiej
sztuki walki – capoeira. Przez ca∏e
ferie o dobrà form´ dzieci dba∏ pan
Piotr Dragan. Ka˝dego dnia PIE-
KARNIA DRAGAN zaopatrywa∏a
nas w Êwie˝e, pyszne bu∏eczki dla
wszystkich uczestników zaj´ç.

Bardzo, bardzo dzi´kujemy za ten
wyjàtkowy prezent. Do zobaczenia
za rok

� M. Rajska GOK
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PPrrzzyyppoommnniijjmmyy  CCzzyytteellnniikkoomm  „„WWiieeÊÊccii  NNiieeppoo--
rr´́cckkiicchh””,,  ppiieerrwwsszzyy  rraazz  nnaaggrroodd´́  ssppoorrttoowwàà
GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  oottrrzzyymmaa∏∏eeÊÊ  ww 22000055  rrookkuu
zzaa zzaajj´́cciiee IIIIII mmiieejjssccaa  ww SSllaalloommiiee  GGiiggaanncciiee
RRóówwnnoolleegg∏∏yymm  ppooddcczzaass XXII OOggóóllnnooppoollsskkiieejj
OOlliimmppiiaaddyy  MM∏∏ooddzziiee˝̋yy  „„PPooddkkaarrppaacciiee 22000055””
ww ssnnoowwbbooaarrddzziiee..  BByy∏∏eeÊÊ  wwtteeddyy
uucczznniieemm II kkllaassyy  ggiimmnnaazzjjuumm  ww NNiieeppoorr´́cciiee..
TToo  bbyy∏∏  TTwwóójj  ppiieerrwwsszzyy  ttaakk  ppoowwaa˝̋nnyy  ssuukkcceess..
AA jjaakkiiee  bbyy∏∏yy  ppoocczzààttkkii??
Poczàtki mo˝na by powiedzieç by∏y trud-
ne. Z poczàtku mój entuzjazm do jazdy nie
by∏ zbyt du˝y. Rodzice musieli mnie prze-
kupywaç ˝etonami do gier. Jeden zjazd
– jeden ̋ eton. OczywiÊcie dzi´ki temu jeê-
dzi∏em ile tylko si´ da∏o, by wieczorem
siaç postrach potworom z automatów.
Z biegiem lat moja technika jazdy dosko-
nali∏a si´ pod okiem mojego zarazem oj-
czyma jak i trenera Bartosza B∏a˝ewskie-
go. Po paru latach zacz´∏y si´ pierwsze
starty, a z tymi pierwsze sukcesy. 
II mmiieejjssccee  ww SSllaalloommiiee  ggiiggaanncciiee  ww PPuucchhaa--
rrzzee  PPoollsskkii  GGSS  ((kkaatteeggoorriiaa  JJuunniioorr))  ttoo  nniiee  jjeesstt
jjeeddyynnyy  TTwwóójj  ssuukkcceess  ww cciiààgguu  kkiillkkuu  oossttaatt--
nniicchh  llaatt..  
To prawda. W 2009 roku zdoby∏em m. in.:
wicemistrzostwo Francji w slalomie gigan-
cie równoleg∏ym (kat.senior), mistrzostwo
Francji w slalomie gigancie równoleg∏ym
(kat. junior), natomiast w lutym tego roku
wicemistrzostwo Polski w slalomie równo-
leg∏ym (kat. senior) i mistrzostwo Polski
w slalomie równoleg∏ym (kat. junior).
WW ppaaêêddzziieerrnniikkuu 22000088  rrookkuu  ddeeccyyzzjjàà  ZZaarrzzàà--
dduu  PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  SSnnoowwbbooaarrdduu  zzoossttaa--
∏∏eeÊÊ  ppoowwoo∏∏aannyy  ddoo KKaaddrryy  NNaarrooddoowweejj  AAllppeejj--
sskkiieejj..  CCoo  ttoo  ddllaa  CCiieebbiiee  oozznnaacczzaa??
Przede wszystkim otwiera mi to drog´
do treningów i okazji to startowania w za-
wodach mi´dzynarodowych. Sezon zaczy-
namy we wrzeÊniu, przez co od paru lat nie
by∏em na rozpocz´ciu roku szkolnego.
Na pierwsze treningi jeêdzimy do Holandii,
gdzie trenujemy w hali na sztucznym Ênie-
gu. Kiedy pojawiajà si´ warunki na lodow-
cach uciekamy z „lodówki” i co tydzieƒ lub
dwa jesteÊmy w górach. Niestety odbija si´
to na mojej frekwencji w szkole, ale staram
si´ zawsze uczyç na obozach, tak aby po po-
wrocie sprostaç szkolnym wyzwaniom.
Obecnie jestem uczniem III klasy LXII Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego Mistrzostwa
Sportowego w Warszawie, które polecam
m∏odym sportowcom. III klasa to matura,
dlatego musia∏em „odpuÊciç” koƒcówk´ se-
zonu. Pomimo tego zosta∏em laureatem ple-
biscytu na najpopularniejszego sportowca
szko∏y. Jak wszystko pójdzie po mojej my-
Êli za rok b´d´ studiowa∏ na Akademii Wy-
chowania Fizycznego. 

CCzzyy  ttyyllkkoo  ssppoorrtt  wwyyppee∏∏nniiaa  TTwwóójj
cczzaass??
Sport to nie jedyna moja pa-
sja. Interesuj´ si´ równie˝
muzykà. Obecnie gram na gi-
tarze w zespole Hands Resist
i od czasu do czasu sam coÊ
nagrywam, co zresztà mogà

us∏yszeç moi sàsiedzi. 
SSnnoowwbbooaarrdd  zzoossttaa∏∏  ssppooppuullaarryyzzoowwaannyy  ww llaa--
ttaacchh 6600--ttyycchh..  WW 11999988  rrookkuu  ppooddcczzaass
IIggrrzzyysskk  oolliimmppiijjsskkiicchh  ww NNaaggaannoo  ppoo rraazz
ppiieerrwwsszzyy  rroozzeeggrraannoo  kkoonnkkuurreennccjjee  ssnnoowwbboorr--
ddoowwee..  TToo  oozznnaacczzaa  bbaarrddzzoo  ddyynnaammiicczznnyy  rroozz--
wwóójj  tteejj  ddyyssccyypplliinnyy..  NNaa iiggrrzzyysskkaacchh  zziimmoo--
wwyycchh  ww VVaannccoouuvveerr  rroozzeeggrraannoo  nnaasstt´́ppuujjàà--
ccee  kkoonnkkuurreennccjjee::  SSllaalloomm  ggiiggaanntt
rróówwnnoolleegg∏∏yy,,  HHaallff--ppiippee,,  SSnnoowwbbooaarrdd  ccrroossss
ww kkaatteeggoorriiii  kkoobbiieett  ii mm´́˝̋cczzyyzznn..  PPrroosszz´́
pprrzzyybbllii˝̋  nnaamm  nnaa cczzyymm  ppoolleeggaajjàà  ppoosszzcczzee--
ggóóllnnee  kkoonnkkuurreennccjjee..
Slalom gigant równoleg∏y, czyli PGS to
jedna z najstarszych konkurencji snowbo-
ardowych, zaliczany do tzw. dyscyplin al-
pejskich. Polega na zjeêdzie po przygoto-
wanych trasach, z wykorzystaniem tyczek
i pomiaru czasu. Konkurencja ta podob-
na jest w du˝ej mierze do slalomu narciar-
skiego, jednak nie nale˝y uto˝samiaç tych
dwóch konkurencji. Zawodnicy startujà
na deskach i butach „twardych”, które
swoimi w∏aÊciwoÊciami pozwalajà osiàgaç
znacznie wi´kszà pr´dkoÊç ni˝ osprz´t
„mi´kki”. Celem konkurencji jest uzyska-
nie jak najlepszego czasu przejazdu w se-
sji kwalifikacyjnej. Do Êcis∏ego fina∏u
awansuje 16 zawodników z sesji kwalifi-
kacyjnej, by nast´pnie „Êcigaç si´ w pa-
rach”. Zawodnik z czasem pierwszym
uzyskanym w sesji kwalifikacyjnej startu-
je z zawodnikiem z czasem szesnastym, za-
wodnik z czasem drugim „Êciga si´” z za-
wodnikiem z czasem pi´tnastym, itd.
Do nast´pnej rundy drogà eliminacji
awansuje tylko zwyci´zca poszczególnej
pary, i tak a˝ do samego fina∏u. Slalom gi-
gant równoleg∏y to jedna z najbardziej
presti˝owych dyscyplin snowboardu wy-
magajàca wysokiej techniki jazdy i szere-
gu zabiegów przygotowawczych, gdy˝ cz´-
stokroç o zwyci´stwie decydujà zaledwie
„u∏amki setnych sekundy”. Slalom gigant
równoleg∏y i konkurencje alpejskie to
swego rodzaju formu∏a I na Êniegu, gdzie
wszelkie drobne udogodnienia, ale i b∏´-
dy, mogà decydowaç o wyniku. 
Half-pipe w dos∏ownym t∏umaczeniu z j´zy-
ka angielskiego oznacza „po∏ow´ rury”.
S∏owo to jest zarówno okreÊleniem samego
Ênie˝nego obiektu, jak równie˝ konkurencji,
która si´ na nim rozgrywa. Half-pipe to kon-
kurencja, dzi´ki której narodzi∏ si´ szeroko
rozumiany „freestyle” snowboardowy. Star-
tujàcy w konkurencji zawodnicy zje˝d˝ajà
w Ênie˝nej rynnie wykonujàc akrobatyczne
ewolucje. Skoki te oceniane sà przez s´dziów
decydujàcych o wyniku zawodnika. Przepro-
wadzane sà dwie rundy kwalifikacyjne.
W rundzie fina∏owej startujà wy∏àcznie za-

wodnicy wy∏onieni po kwalifikacjach. Ka˝-
dy z zawodników dysponuje dwoma przejaz-
dami, przy ustalaniu ostatecznego rankingu
bierze si´ pod uwag´ tylko jeden najlepszy
przejazd zawodnika.
Snowboard cross potocznie znany jako SBX
uznawany jest za dyscyplin´ mieszanà alpi-
ne i freestyle. Tor do snowboard crossu sk∏a-
da si´ z ró˝nych partii terenu po∏àczonych
licznymi i ró˝norakimi przeszkodami. Na to-
rze, wyst´pujà sekcje muld tzw. rolery, ostre
zakr´ty, pojedyncze, podwójne oraz potrój-
ne skocznie, wysokie bandy, Êlimaki, czy te˝
kornery. WidowiskowoÊci i emocji dodaje tej
dyscyplinie formu∏a rozgrywania zawodów.
Kwalifikacje wy∏aniajà podczas dwóch cza-
sowych przejazdów 32 fina∏owych zawodni-
ków i 16 zawodniczek, które nast´pnie rywa-
lizujà w czwórkach. Czterech zawodników
zje˝d˝a rami´ w rami´ po tym samym torze.
Ca∏oÊç przypomina troch´ zawody motocros-
sowe. Jest to najbardziej kontaktowa dyscy-
plina z repertuaru oferowanego przez snow-
board. 
AA jjaakk  oocceenniiaasszz  wwyysstt´́pp  PPoollsskkiieejj  rreepprreezzeenn--
ttaaccjjii  nnaa IIggrrzzyysskkaacchh  ww VVaannccoouuvveerr??
Hmm..... Rodzinie Ligockich nie posz∏o
najlepiej, co fani mogli zaobserwowaç
oglàdajàc transmisj´ z Igrzysk. Za to de-
biut Macieja Jodko by∏ dla mnie mi∏à nie-
spodziankà i to on na tych Igrzyskach by∏
najlepszym polskim snowboardzistà.
TTwwóójj  iiddeeaa∏∏  zzaawwooddnniikkaa  ww ssnnoowwbbooaarrddzziiee??
Idea∏? Nigdy o tym nie myÊla∏em, po pro-
stu chcia∏em byç najlepszy, a w sporcie
cz´sto si´ to zmienia, wi´c nie mog∏em
mieç sta∏ego idea∏u. Poza tym trzeba byç
sobà i patrzeç na siebie, co ostatnio lu-
dziom sprawia coraz wi´cej problemu. 
TTwwoojjee  ppllaannyy  nnaa nnaajjbbllii˝̋sszzee  mmiieessiiààccee??
Jest ich troch´ i wszystkie bardzo wa˝ne:
oczywiÊcie zdanie matury, koniecznie zdo-
bycie prawa jazdy, prawdopodobnie kilka
ma∏ych „trasek” koncertowych (pierwsza
ju˝ w po∏owie marca), a w paêdzierniku
planujemy nagraç p∏yt´. A potem zas∏u˝o-
ne d∏ugie (studenckie) wakacje, które po-
zwolà mi odpoczàç tak jak lubi´.
OOllkkuu,,  pprroosszz´́  ppoowwiieeddzz,,  ddllaacczzeeggoo  wwyybbrraa∏∏eeÊÊ
ssnnoowwbbooaarrdd,,  aa nniiee  nnaarrttyy??
Tak naprawd´ swojà przygod´ z zimà za-
czà∏em na nartach majàc 6 lat. Jednak
któregoÊ dnia wywali∏em si´ i zdar∏em so-
bie brod´. Tego samego dnia oznajmi∏em,
i˝ nie wsiàd´ na narty nigdy wi´cej. Kil-
ka razy jeszcze próbowa∏em jeêdziç
na nartach, ale zupe∏nie mi to nie wycho-
dzi∏o. Poza tym narty sà dwie i mo˝na so-
bie nogi ∏atwiej po∏amaç. 
OOllkkoowwii,,  kkttóórreemmuu  ssppoorrtt  ii mmuuzzyykkaa  ddoossttaarr--
cczzaajjàà  ttaakk  wwiieellee  ppoozzyyttyywwnneejj  eenneerrggiiii,,  ddzzii´́--
kkuujjààcc  zzaa ppooÊÊwwii´́ccoonnyy  nnaamm  cczzaass,,  ww iimmiieenniiuu
CCzzyytteellnniikkóóww  „„WWiieeÊÊccii  NNiieeppoorr´́cckkiicchh””  ̋̋ yycczz´́
oocczzyywwiiÊÊcciiee  zzddaanniiaa  mmaattuurryy,,  iinnddeekkssuu,,  mmeeddaa--
llii  ww nnaaddcchhooddzzààccyycchh  zzaawwooddaacchh  ii............  ssttaarr--
ttuu  nnaa nnaajjbbllii˝̋sszzyycchh  zziimmoowwyycchh  iiggrrzzyysskkaacchh..  
Dzi´kuj´.

� Z Olkiem Kosackim 
rozmawia∏a U. Mitka-Karandziej

Białobrzegi kolejny raz si´gajà po mistrzostwo powiatu
w unihokeju

GMINNE Igrzyska
Sportowe 
I

grzyska M∏odzie˝y Szkolnej stanowià in-
tegralnà cz´Êç systemu wspó∏zawodnictwa
sportowego dzieci i m∏odzie˝y. Zawody or-

ganizowane sà w trzech kategoriach wieko-
wych: Igrzyska M∏odzie˝y Szkolnej – mistrzo-
stwa szkó∏ podstawowych (kategoria 13 lat
i m∏odsi), Gimnazjada – mistrzostwa gimna-
zjów (kategoria 16 lat i m∏odsi), Licealiada
– mistrzostwa szkó∏ ponadgimnazjalnych. Or-
ganizowane sà na szczeblu szkolnym, gmin-
nym, powiatowym, wojewódzkim i ogólno-
polskim (w wybranych dyscyplinach, g∏ównie
dla m∏odzie˝y gimnazjalnej). 

Podstawowe cele i zadania przyÊwiecajàce
organizacji zawodów to: aktywne uczestnicze-
nie dzieci i m∏odzie˝y w szkolnych i mi´-
dzyszkolnych imprezach, tworzenie ka˝demu
dziecku warunków do czynnego uczestnictwa
w ró˝nych formach i dyscyplinach sporto-
wych, popularyzacja i upowszechnianie spor-
tu wÊród dzieci i m∏odzie˝y.

Program tzw. miniigrzysk zak∏ada mo˝li-
woÊç udzia∏u uczniów szkó∏ podstawowych
w zawodach: (zespo∏owe gry sportowe) mini-
koszykówki, siatkówki, unihokeja, pi∏ki r´cz-
nej, pi∏ki no˝nej. Ponadto w tenisie sto∏owym,
gimnastyce, p∏ywaniu indywidualnym i szta-
fetowym, czwórboju LA, indywidualnych
i sztafetowych biegach prze∏ajowych, dwóch
ogniach.

Uczniowie gimnazjum biorà udzia∏ w ze-
spo∏owych grach sportowych tzw. du˝ych (tak
jak uczniowie szkól podstawowych) i roz-
grywkach w ringo, dwuboju nowoczesnym
oraz w lekkoatletyce.

W ramach zawodów prowadzona jest oce-
na wspó∏zawodnictwa szkó∏. Do ogólnej punk-
tacji zalicza si´ punkty na poszczególnych eta-
pach wspó∏zawodnictwa tj. na szczeblu gmi-

ny, nast´pnie powiatu w zale˝noÊci od zaj´te-
go miejsca.

Przypomnijmy, ˝e w ramach wspó∏zawod-
nictwa za rok szkolny 2008/2009 w powiecie
legionowskim w kategorii szkó∏ podstawo-
wych (20 szkó∏), szko∏y podstawowe z gminy
Niepor´t zaj´∏y nast´pujàce miejsca w ∏àcznej
klasyfikacji punktowej: SP w Bia∏obrze-
gach III miejsce – 119,5 pkt, SP w Niepor´-
cie – XIII miejsce, SP w Józefowie i Wólce
Radzymiƒskiej – XVI miejsce,SP w Izabeli-
nie XVII miejsce. W punktacji szkó∏ gimna-
zjalnych (12 szkó∏) w powiecie legionow-
skim I miejsce zaj´∏o Gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym.

Zgodnie z terminarzem rozgrywek na rok
szkolny 2009/2010 odbywajà si´ kolejne za-
wody. W miesiàcu lutym w ramach gminnych
rozgrywek w unihokeja w kategorii dziewczàt
jak i ch∏opców wygra∏a SP w Bia∏obrzegach.
Broniàc barw gminy uczniowie SP w Bia∏o-
brzegach ju˝ po raz trzeci wywalczyli mistrzo-
stwo powiatu legionowskiego. Oto sk∏ad zwy-
ci´skich dru˝yn – dziewcz´ta: A. Czarnecka,
A. Rasiƒska, M.Król, D. Retka, A. Królikow-
ska, W. Wardak, M. Jaszczur, P. Przyby∏o-
wicz, N. M∏ynarczyk; ch∏opcy: K. Kaczmar-
czyk, A. Sztraube, M. Burzyƒski, M. Dul´-
ba, D. Ubowski, P. Powa∏a, K. Podstawka, K.
Kaczorowski, W. Syndoman. Trenerem za-
wodników jest Roman Madej, nauczyciel
wychowania fizycznego w SP w Bia∏obrze-
gach. W pó∏fina∏ach województwa mazowiec-
kiego ramach Mazowieckich Igrzysk M∏odzie-
˝y Szkolnej obydwie dru˝yny zaj´∏y III miej-
sce. Gratulujemy.

� U. Mitka-Karandziej
fot. Andrzej Gronek – gazeta

Powiatowa Legionowo

Aleksander Kosacki to kolejny laureat

nagrody sportowej Gminy Niepor´t

za wysokie wyniki sportowe w 2009

roku – I miejsce w Slalomie Gigancie

w Pucharze Polski GS (kategoria Junior)

Szybszy od górali...
rozmowa z Aleksanderem Kosackim 

SYLWETKI LAUREATÓW NAGRODY SPORTOWEJ GMINY
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GOSPODARKA odpadami na terenie gminy
Niepor´t w 2009 roku – podsumowanie cz. II

P
odczas zbiórek odpadów segre-
gowanych (g∏ównie opakowa-
niowych) odbywajàcych si´

system workowym tzw. segregacja
„u êród∏a” oraz systemem kontenero-
wym (3 Gminne Punkty Odbioru Se-
gregowanych Odpadów Komunal-
nych) w 2009 roku zebrano oko∏o:
a) 76 ton papieru,

b) 28 ton plastiku,
c) 69 ton szk∏a,
d) 8 ton metalu,

czyli oko∏o 181 ton segregowa-
nych odpadów komunalnych
(g∏ównie opakowaniowych).

Roczny koszt poniesiony
na zbiórk´ odpadów segrego-
wanych (g∏ównie opakowanio-
wych) w 2009 roku to ∏àcz-
na kwota 163 120,34 z∏.:

• odbiór worków (segregacja
„u êród∏a”) – 103 437,46 z∏.

• odbiór kontenerów (3 gminne
punkty) – 31 030,00 z∏.

• obs∏uga punktów i dzier˝awa tere-
nów pod 3 gminne punkty
– 28 652,88 z∏.

Zu˝yty Sprz´t Elektryczny
i Elektroniczny (ZSEE)
W 2009 roku Urzàd Gminy Niepo-
r´t w ramach bezp∏atnej wspó∏pra-
cy (na mocy porozumienia) z firmà
AG-Complex z Warszawy, prowa-
dzi∏ równie˝ zbiórk´ zu˝ytego sprz´-
tu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEE). Ten rodzaj odpadów zebra-
no w iloÊci ok. 9 ton.

Zbiórki zu˝ytego sprz´tu elektrycz-
nego i elektronicznego (ZSEE) odby-
wajà si´ w pierwszà sobot´ ka˝de-
go miesiàca w godzinach 12.00
– 17.00. Wówczas to, mieszkaƒcy
gminy z gospodarstw domowych,
mogà dostarczaç ZSEE do Gminnych
Punktów Odbioru Segregowanych
Odpadów Komunalnych, znajdujà-
cych si´ w Niepor´cie (ul. Ma∏o∏´c-

ka), w Micha∏owie – Grabina (ul.
Przyrodnicza) i w Woli Aleksandra
(ul. Wolska). Od podmiotów gospo-
darczych z terenu gminy Niepor´t,
ZSEE odbierany jest wed∏ug indywi-
dualnych ustaleƒ zawartych pomi´-
dzy ww. podmiotami gospodarczymi,
a dowolnie wybranà firmà zajmujà-
cà si´ odbiorem odpadów komunal-
nych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.

Zach´camy mieszkaƒców gminy
do dostarczania ZSEE do ww. punk-
tów.

Zu˝yte baterie 
i akumulatorki
W 2009 roku na terenie gminy Nie-
por´t zebrano ok 46 kg zu˝ytych ba-
terii i akumulatorków. Jest to nie-
wielka iloÊç w stosunku do iloÊci
mieszkaƒców, jak równie˝ w stosun-
ku do iloÊci produkowanego oraz
u˝ywanego sprz´tu, urzàdzeƒ, zaba-
wek itp. na baterie. W zwiàzku z po-
wy˝szym przypominamy mieszkaƒ-
com gminy Niepor´t, ˝e odpady ty-
pu zu˝yte baterie i akumulatorki
nale˝à do grupy odpadów niebez-
piecznych, dlatego NIE WOLNO!
– wrzucaç ich do zwyk∏ych pojemni-
ków na Êmieci. Nale˝y gromadziç je
osobno i wrzucaç do specjalnych po-
jemników przeznaczonych do zbiór-
ki tego rodzaju odpadów. Tego typu
pojemniki ustawione sà na terenie
gminy Niepor´t w:
• Urz´dzie Gminy Niepor´t,
• Gminnym OÊrodku Kultury w Sta-

nis∏awowie Drugim, 

• Gminnym OÊrodku Kultury w Kà-
tach W´gierskich, 

• Gminnym OÊrodku Kultury w Be-
niaminowie,

• Samodzielnym Publicznym Zak∏a-
dzie Opieki Zdrowotnej w Niepo-
r´cie,

• Woli Aleksandra przy ul. Wolskiej
na terenie Gminnego Punktu Od-
bioru Segregowanych Odpadów
Komunalnych.

Ponadto zu˝yte i przeterminowane
baterie i akumulatorki mo˝na prze-
kazywaç dzieciom, które w ramach
edukacji ekologicznej, przyniosà je
i wrzucà do specjalnych pojemni-
ków, znajdujàcych si´ w:
• Szkole Podstawowej – w Niepor´-

cie, w Bia∏obrzegach, w Wólce Ra-
dzymiƒskiej, w Józefowie i w Iza-
belinie,

• Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym, 

• OÊrodku TPD w Zegrzu Po∏udnio-
wym i Ryni;

nast´pnie wspó∏pracujàca (na mocy
porozumienia) z Urz´dem Gminy
Niepor´t, firma AG-Complex
z Warszawy bezp∏atnie odbierze
zu˝yte i przeterminowane baterie
i przeka˝e je przedsi´biorstwu zaj-
mujàcemu si´ unieszkodliwianiem
tego rodzaju odpadów. 

Odpady wielkogabarytowe
Urzàd Gminy Niepor´t po raz pierw-
szy w 2009 roku prowadzi∏ zbiórk´
odpadów wielkogabarytowych. Wy˝ej
wspomniana zbiórka prowadzona by-
∏a od paêdziernika 2009 roku do stycz-

nia 2010 roku, mniej wi´cej co dwa
tygodnie, w podziale na so∏ectwa. Cie-
szy∏a si´ wÊród mieszkaƒców gminy
du˝ym zainteresowaniem i dzi´ki ich
aktywnemu uczestnictwu, kontenery
nie pozostawa∏y puste. W trakcie ca-
∏ej akcji zebrano ponad 10 ton odpa-
dów wielkogabarytowych, które sta-
nowi∏y przede wszystkim ró˝nego ty-
pu sofy, wersalki i fotele. Poniesiony
koszt na zbiórk´ odpadów wielkoga-
barytowych to kwota 6 676,80 z∏.
W przypadku, gdy b´dzie planowa-
na kolejna akcja, mieszkaƒcy gminy
zostanà o niej poinformowani przy po-
mocy strony internetowej Urz´du
Gminy Niepor´t (www.nieporet.pl),
tablic og∏oszeniowych oraz gazety lo-
kalnej „WieÊci Niepor´ckie”.

Cieszy nas, ̋ e coraz wi´cej miesz-
kaƒców gminy Niepor´t wykazuje
postaw´ proekologicznà mi´dzy in-
nymi poprzez segregacj´ ró˝nego
typu odpadów oraz podpisywanie
umów z specjalistycznymi firmami
zajmujàcymi si´ odbiorem odpa-
dów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci, czyli legalne pozby-
wanie si´ reszty odpadów, które nie
podlegajà zbiórkom. Zach´camy
tym samym, wszystkich mieszkaƒ-
ców gminy do uczestnictwa w wy-
˝ej wspomnianych zbiórkach oraz
przypominamy o podpisywaniu i re-
alizowaniu ww. umów. Nie wyrzu-
cajmy odpadów w miejsca do tego
nieprzeznaczone, czyli do lasów,
rowów, pustych dzia∏ek itp. Wspól-
nie dbajmy o estetyk´, czystoÊç i wi-
zerunek naszej gminy.

� R. Szkolniak

W poprzednim numerze WieÊci Niepor´ckich przedstawiliÊmy Paƒstwu podsumowanie zbiórki odpadów 
segregowanych (głównie opakowaniowych). Przypomnijmy jeszcze raz.

Nowy program zbiórki zu˝ytych baterii BATERIA – to to zmagazynowana ener-
gia chemiczna zamieniona w energi´
elektrycznà. Zu˝yte i przeterminowane ba-
terie i akumulatorki zawierajà metale
ci´˝kie takie jak o∏ów, kadm, rt´ç, lit i in-
ne trujàce substancje, które szkodzà nasze-
mu zdrowiu i Êrodowisku, przenikajàc
do wód i gleb, tym samym powodujàc ich
zatrucie. Wymienione metale ci´˝kie sà
niebezpieczne dla Êrodowiska, gdy trafia-
jà bezpoÊrednio do kosza, a nast´pnie
na sk∏adowisko odpadów. W Polsce zu˝y-
wamy rocznie 250-300 mln szt. baterii
i ogromna wi´kszoÊç z nich trafia w∏aÊnie
na sk∏adowiska odpadów. Jedna zu˝yta
bateria, wyrzucona wraz z odpadami ko-
munalnymi zatruwa a˝ 1 m3 gleby.

Utylizacja zu˝ytych i przeterminowa-
nych baterii i akumulatorków jest istot-
nym zagadnieniem w ochronie Êrodowi-
ska, dlatego pragniemy przybli˝yç Paƒ-
stwu problematyk´ ich odzysku oraz
Êwiadomego z nimi post´powania. 

Aby umo˝liwiç proces unieszkodliwia-
nia zu˝ytych i przeterminowanych baterii
i akumulatorków nale˝y w pierwszej ko-
lejnoÊci „wy∏owiç” je z masy produkowa-
nych przez nas odpadów. 
NAJWA˚NIEJSZE – BATERII I AKU-
MULATORKÓW NIE MO˚NA WY-
RZUCAå DO ZWYK¸EGO KOSZA
NA ÂMIECI!!!
Pami´tajmy tak˝e o ukrytych bate-
riach. Wyrzucajàc do kosza zepsuty bu-
dzik, pilot, zabawk´ itp. nale˝y sprawdziç
czy nie ma w nich baterii.

Na terenie Gminy Niepor´t znajdujà si´ ju˝
punkty zbiórki zu˝ytych i przeterminowa-
nych baterii i akumulatorków, gdzie usta-
wiono specjalne pojemniki przeznaczone
na ich zbiórk´ (pisaliÊmy o nich wielokrot-
nie, w tym numerze równie˝ piszemy
na ich temat – Gospodarka odpadami na te-
renie gminy Niepor´t w 2009 r. – podsumo-
wanie cz. II) ale w ramach wspó∏pracy z fir-
mà AG-Complex (na mocy Porozumienia)
pragniemy rozszerzyç dotychczasowy sys-
tem zbiórki tego rodzaju odpadów
i w zwiàzku z powy˝szym chcemy zapro-
ponowaç Paƒstwu Nowy Program Zbiór-
ki Zu˝ytych Baterii „Baterio WRÓå...”.

INSTYTUCJE, FIRMY, PLACÓWKI
HANDLOWE 
Urzàd Gminy Niepor´t wraz z firmà AG-
-Complex (na mocy ww. porozumienia)
pragnie zaprosiç wszystkie instytucje, fir-
my i placówki handlowe do BEZP¸AT-
NEGO udzia∏u w Nowym Programie
Zbiórki Zu˝ytych Baterii „Baterio
WRÓå...”. Paƒstwa udzia∏ to wy∏àcznie
wyra˝enie zgody poprzez podpisanie Po-
rozumienia o wspó∏pracy w ramach bez-
p∏atnego Programu Zbiórki Zu˝ytych Ba-
terii – i wskazanie miejsca na usytuowa-
nie pojemnika na zu˝yte
i przeterminowane baterie i akumulatorki
w Paƒstwa placówce. Mieszkaƒcy, którzy
odwiedzajà ten punkt b´dà mogli przynieÊç
z domu tego rodzaju odpady, które firma
AG-Complex raz na kwarta∏ lub na Paƒ-
stwa zg∏oszenie (o zape∏nieniu pojemnika)

odbierze, pozostawiajàc pusty pojemnik.
Tym samym Paƒstwa placówka zyska
miano – przyjaznej Êrodowisku! 
Ww. porozumienie mo˝na podpisaç:
• zg∏aszajàc swój udzia∏ w programie

do firmy AG-Complex adres: ul. Mary-
wilska 44, 03-042 Warszawa, tel.
(22) 814 08 16, e-mail: baterie@ag-co-
plex.com.pl, – przedstawiciel Firmy
przyjedzie do Paƒstwa ze specjalnym po-
jemnikiem na baterie (wielkoÊç pojem-
nika 25x30x40 cm),

• od 15.03.2010 r. równie˝ w siedzibie
Urz´du Gminy Niepor´t, Pl. Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t, pok. nr 30
(II pi´tro), tel. (22) 767 04 10 (47).

MIESZKA¡CY GMINY
NIEPOR¢T – BIORÑCY
UDZIA¸ W SELEKTYWNEJ
ZBIÓRCE ODPADÓW
KOMUNALNYCH TZW.
SEGREGACJI „U èRÓD¸A”
Urzàd Gminy Niepor´t wraz z firmà
AG-Complex (na mocy ww. porozumie-

nia) pragnie zaprosiç wszystkich miesz-
kaƒców gminy uczestniczàcych w syste-
mie selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych (g∏ównie opakowaniowych) tzw.
segregacji „u êród∏a” do BEZP¸ATNE-
GO udzia∏u w Nowym Programie Zbiór-
ki Zu˝ytych Baterii „Baterio
WRÓå...”. Ju˝ w miesiàcu marcu tego
roku przy odbiorze selektywnych odpa-
dów komunalnych (zgodnie z harmono-
gramem), na r´ce uczestników ww. syste-
mu przekazany zostanie przez firm´ AG-
-Complex list na temat akcji oraz
funkcjonalne torebki, które nawet z kil-
koma zu˝ytymi i przeterminowanymi ba-
teriami i akumulatorkami b´dzie mo˝na
umieÊciç w pobli˝u odbieranych (raz
w miesiàcu) worków na odpady selektyw-
ne (np. powiesiç na ogrodzeniu). Pracow-
nicy ww. firmy odbierajàc selektywne od-
pady, opró˝nià woreczek i pozostawià pu-
sty do kontynuacji segregacji.
W przypadku gdy torebka ulegnie znisz-
czeniu pracownicy ww. firmy odbiorà zu-
˝yte i przeterminowane baterie i akumu-

latorki z innej widocznej torebki, umiesz-
czonej w zasi´gu ich wzroku przy odbio-
rze selekcjonowanych odpadów.
Firma AG-Complex odbierze zu˝yte
i przeterminowane baterie i akumulatorki
i przeka˝e je przedsi´biorstwu zajmujàce-
mu si´ unieszkodliwianiem tego rodzaju
niebezpiecznych odpadów.
Wy˝ej wspomniany „Nowy Program
Zbiórki Zu˝ytych Baterii „Baterio
WRÓå...” zosta∏ wst´pnie zaplanowany
na 2010 rok. JeÊli przyniesie oczekiwane
efekty, b´dziemy go kontynuowaç w ko-
lejnych latach.
Dok∏adne informacje na powy˝szy temat
mo˝na uzyskaç:
– na stronie internetowej firmy AG-Com-

plex www.ag-complex.com.pl, kontak
z firmà: baterie@ag-complex.com.pl
i tel. (22) 814 08 16.

– na stronie internetowej Urz´du Gminy
Niepor´t www.nieporet.pl w zak∏adce
Ekologia, kontakt z Urz´dem Gminy:
tel. (22) 767 04 (10) 47.

� R. Szkolniak
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P
ierwszy z udanych zrzutów
mia∏ miejsce na poczàtku wrze-
Ênia 1943 roku na ∏àkach ko∏o

Olesina. Na t´ noc zosta∏a postawio-
na w stan gotowoÊci os∏ona zrzuto-
wiska, w tym wspomniana wcze-
Êniej 1 dru˝yna AK z Rembelszczy-
zny. Ponadto uruchomiono ca∏y
system obs∏ugi do odbioru zrzutu.
Kilka lat temu autor zupe∏nie przy-
padkowo, a byç mo˝e pod wp∏ywem
widocznej w klapie marynarki mi-
niaturki krzy˝a AK, rozmawia∏ z nie-
˝yjàcym ju˝ Panem Micha∏em Du-
liƒskim z Aleksandrowa. W czasie
rozmowy okaza∏o si´, ˝e Pan Duliƒ-
ski osobiÊcie uczestniczy∏ w obs∏u-
dze zrzutowiska posiadajàc wóz
na gumowych ko∏ach i par´ zdatnych
koni. Jak wspomina∏ zawsze, gdy
„KOC” by∏ w pogotowiu do odbio-
ru zrzutów przychodzi∏ do niego
∏àcznik mówiàc: „Duliƒski szykuj
wóz i konie na noc b´dzie wyjazd
na ∏àki”. Wyjazdów by∏o wiele, ale
nie wszystkie koƒczy∏y si´ odebra-
niem materia∏ów zrzutowych.
Na poczàtku wrzeÊnia 1943 roku te˝
przyby∏ ∏àcznik z rozkazem szyko-
wania podwody, a ta noc mia∏a oka-
zaç si´ pracowita dla obs∏ugi. Tu
znowu zacytuj´ wspomnienia por.
Zygmunta Mireckiego ps. „Zim”
dowódcy dywersji w III batalionie
AK, uczestnika wydarzeƒ: „W pi´k-
nà, ksi´˝ycowà noc z 14 na 15 wrze-
Ênia 1943 roku z biciem serca cze-
kaliÊmy na pierwszy zrzut. W noc-
nej ciszy by∏o s∏ychaç gdzieniegdzie
tylko ujadanie psów lub g∏os pusz-
czyka. Nagle z dala dobieg∏ do nas
jakby szum motoru. KtoÊ zaprzeczy∏:
„Nie, to jest imaginacja!”. Znów ci-
sza i zwàtpienie. To jest niemo˝liwe,
aby pod samà stolicà móg∏ odbyç si´
zrzut. Nas∏uchiwaliÊmy jednak ufni,
˝e si´ nie zawiedziemy. Ponownie,
teraz wyraêniej, us∏yszeliÊmy warkot
motoru. Dech zamar∏ w ˝o∏nier-
skich, m∏odych piersiach. R´ce Êci-
sn´∏y kurczowo broƒ. Na Êrodku pla-
cu zapanowa∏o podniecenie...G∏os
motorów nasila∏ si´. Nad wierz-
cho∏kami lasu ukaza∏ si´ nagle wiel-
ki, czteromotorowy samolot RAF-u.
Natychmiast pad∏a komenda dania
sygna∏u Êwiat∏ami… Lotnik odpo-
wiedzia∏ jednym d∏ugim b∏yskiem,
tzn. literà B i oddali∏ si´, zataczajàc

wielkie ko∏o. W Warszawie zawy∏y
syreny-alarm przeciwlotniczy. Sa-
molot „Halifax” powróci∏ teraz wol-
no obni˝y∏ si´ mo˝e 300 m nad po-
wierzchnià ziemi. PonowiliÊmy sy-
gna∏: K. Wyskoczy∏o trzech ludzi ze
spadochronami i za chwil´ byli ju˝
na ziemi. Wyznaczeni „konspirato-
rzy” z∏apali upragnionych goÊci,
uca∏owali i zasypali mnóstwem py-
taƒ. W tym czasie dwukrotnie nad-
latywa∏ stalowy ptak.” Jak bywa
w takich sytuacjach nie brakowa∏o
zaskakujàcych zdarzeƒ. Jak wspomi-
na Pan Tadeusz Kuêma w czasie
zrzutu na jednego z ˝o∏nierzy os∏o-
ny W∏adys∏awa Bienia z Rembelsz-
czyzny skoczek spad∏ prawie na g∏o-
w´. W∏adys∏aw Bieƒ tak by∏ zasko-
czony przebiegiem wypadków, ˝e
dopiero po pewnym czasie rozpo-
zna∏, ˝e làdujàcy tu˝ obok cicho-
ciemny by∏ kobietà! Tak to by∏a El˝-
bieta Zawacka ps. „Zo”, jedyna kobie-
ta w elitarnym, kilkusetosobowym
oddziale cichociemnych. Tu musz´
stwierdziç pewnà rozbie˝noÊç dat,
gdy˝ w biografii El˝biety Zawackiej
podawana jest data làdowania z 9
na 10 wrzeÊnia 1943 roku? Jest to
postaç o tak bogatej dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej, niesamowitej odwa-
dze, wielkim oddaniu dla spraw Oj-
czyzny, ˝e warto poÊwi´ciç jej od-
r´bny artyku∏. Kurierka i emisariusz-
ka w∏adz Polski Podziemnej
do rzàdu polskiego w Londynie.
Uczestniczka ponad 100 misji ku-
rierskich w ca∏ej Europie, przyjmo-
wana przez Prezydenta W∏adys∏awa
Raczkiewicza i Premiera W∏adys∏a-
wa Sikorskiego. Ale jak dosz∏o
do tego, ̋ e znalaz∏a si´ na pok∏adzie
„Halifaxa” i wylàdowa∏a na ∏àkach
pod Olesinem? Pod koniec 1942 ro-
ku zosta∏a wys∏ana przez dowódc´
Armii Krajowej gen. Stefana Ro-
weckiego „Grota” do Londynu, wy-
posa˝ona w kompetencje do rozmów
na najwy˝szych szczeblach. Mia∏a
dost´p do najwa˝niejszych tajemnic
i gabinetów ministrów oraz genera-
∏ów. Uda∏a si´ z misjà przekazania
Naczelnemu Wodzowi gen. W∏ady-
s∏awowi Sikorskiemu stanowiska
w sprawie, zbyt ma∏ej pomocy
z Londynu dla walczàcego kraju,
braku sprawnej ∏àcznoÊci oraz usta-
nowienia praw kombatanckich dla

kobiet-˝o∏nierzy AK. El˝bieta Za-
wacka na poczàtku maja 1943 roku,
po trudnych rozmowach w Londynie
stara∏a si´ wróciç do kraju. Sztab Na-
czelnego Wodza pomimo nacisków
z Warszawy zwleka∏ z decyzjà w jej
sprawie. Dopiero na poczàtku wrze-
Ênia 1943 roku pozwolono jej wró-
ciç drogà cichociemnych. Przesz∏a
przyspieszony kurs spadochronowy,
w czasie którego podczas skoków
próbnych wywichn´∏a obie kostki.
By∏a jednak twarda i tak mocno za-
banda˝owa∏a stopy, aby wytrzyma-
∏y przy skoku w kraju. Wytrzyma∏y,
gdy wylàdowa∏a na „KOCU” obok
W∏adys∏awa Bienia z os∏ony zrzutu.
Powitaniom i ∏zom radoÊci nie by∏o
koƒca. El˝bieta Zawacka zosta∏a za-
kwaterowana tymczasowo w domu
Karola KopyÊciƒskiego w Rem-
belszczyênie. Potem z innymi spado-
chroniarzami po odebraniu odpo-
wiednich dokumentów (Kennkarta,
Arbeitskarta) zosta∏a przeprowadzo-
na przez ∏àczników do Warszawy.
Po wojnie do Pana Tadeusza Kuêmy
dotar∏a rodzina El˝biety Zawackiej
ps.”Zo” w poszukiwaniu jej wojen-
nych losów. „Zo” pod tym pseudo-
nimem by∏a osoba o niezwyk∏ej
skromnoÊci i odwadze, wymagajàca
du˝o od innych ale najwi´cej od sie-
bie, która przesz∏a wiele cierpieƒ
w czasie wojny i po jej zakoƒczeniu
za swojà dzia∏alnoÊç konspiracyjnà.
Wielokrotnie odznaczana, awanso-
wana w 1996 roku do stopnia gene-
ra∏a brygady zmar∏a 10 stycz-
nia 2009 roku w Toruniu. Od listo-
pada 2009 roku jej imi´ nosi Szko∏a
Podoficerska Wojsk Làdowych
w Zegrzu Pó∏nocnym. Wróçmy jed-
nak ponownie na plac zrzutowy
w opisie por. Mireckiego „Zima”:
„Natomiast w Êrodku placu wrza∏a
praca. OdczepiliÊmy spadochrony,
a skrzyni´, trzy zasobniki z bronià,
amunicjà, materia∏ami wybuchowy-
mi i sprz´tem radiowym za∏adowa-
liÊmy na „balonowiec”. Robota sz∏a
sprawnie. Wóz ze sprz´tem cicho
oddali∏ si´. Âciàgn´liÊmy posterunki,
tworzàc ochron´ transportu.” Zrzu-
towisko „KOC” by∏o jeszcze kilka-
krotnie wyznaczane do zrzutów, ale
tylko w Âwi´ta Wielkanocne z 9
na 10 kwietnia 1944 roku odebrano
drugi zrzut broni i czterech skocz-

ków na ∏àkach ko∏o Izabelina.
Po przyj´ciu zrzutu zluzowano ubez-
pieczenia, a kilku ludzi z os∏ony
umieÊci∏o sprz´t i materia∏y
w schowku. Po zamaskowaniu Êla-
dów os∏ona rozesz∏a si´ do domów.
Nast´pnego dnia ∏àczniczki ustalo-
nymi trasami odwozi∏y spadochro-
niarzy do Warszawy. Koƒczàc te
opowieÊci powracam jeszcze do lo-
sów ˝o∏nierzy AK z 1 dru˝yny
w Rembelszczyênie, które potoczy-
∏y si´ jak wiele innych w tym czasie.
Dowódca dru˝yny Karol KopyÊciƒ-
ski po rozwiàzaniu oddzia∏u w sierp-
niu 1944 roku ukrywa∏ si´ poszuki-
wany przez NKWD. Kuêma Jan Ma-
rian i Bieƒ Tadeusz trafili
do oddzia∏u partyzanckiego na Lu-
belszczyênie i wrócili jako ̋ o∏nierze
Ludowego Wojska Polskiego. Kuê-
ma Tadeusz, Bieƒ W∏adys∏aw, Bo˝u-
ta Henryk i Kuêma Jan zostali wy-
wiezieni na roboty do obozów na te-
renie Niemiec. Kuêma Jan nie
wróci∏. Nie wrócili z nieludzkiej zie-
mi Stromecki Jan i Borkowski W∏a-
dys∏aw, osadzeni za dzia∏alnoÊç kon-

spiracyjnà w obozach na Syberii.
Kieruj´ tu s∏owa podzi´kowania Pa-
nu Tadeuszowi Kuêmie za okazanà
pomoc, osobiste wspomnienia, zdj´-
cia, oraz inne materia∏y wykorzysta-
ne w tym artykule. Odchodzà z bie-
giem lat ostatni ˝yjàcy Êwiadkowie
làdowaƒ na „KOCU”, a takie wspo-
mnienia przybli˝ajà naszym czytel-
nikom wydarzenia z miejsc, które sà
tak blisko i losy ludzi, których zna-
liÊmy lub ˝yjà jeszcze jako nielicz-
ni Êwiadkowie historii naszej miej-
scowoÊci, gminy, regionu. 

� Dariusz Wróbel
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1. Wspomnienia by∏ych ˝o∏nierzy Armii

Krajowej zamieszka∏ych w Australii
– Praca zbiorowa pod redakcjà Zofii
Wolaƒskiej – wydanie drugie uzupe∏nione
Enfield South Australia 1986 rok.

2. El˝bieta Zawacka ps. „Sulica”, „Zelma”,
„Zo” – Wikipedia.

3. El˝bieta Zawacka „Zo” – W pierwszà
rocznic´ Êmierci – notka wspomnieniowa
autor Jan ˚aryn styczeƒ 2010rok.

Szkic terenu dzia∏aƒ bojowych III batalionu AK w Niepor´cie wykonany przez
Zygmunta Mireckiego ps. „Zim”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Gminy Niepor´t do współtworzenia kolumny „Ocalic od zapomnienia” i dzielenia si´
zapomnianymi opowieÊciami i materiałem zdj´ciowym. Kontakt z redakcjà 22 767 04 10 lub drogà mailowà d.wrobel@niepor´t.pl

W dalszej cz´Êci opowieÊci o zrzutowisku „KOC”
przedstawi´ czytelnikom wydarzenia z wrzeÊnia 1943
roku i kwietnia 1944 roku, 
gdy nad łàkami pomi´dzy Izabelinem 
i Olesinem szumiały silniki wielkich 
alianckich samolotów. 

WOJENNE opowieÊci

Làdowania na „KOCU”
cz´Êç II

Brytyjski bombowiec Handley Page Halifax
Mk I o zasi´gu 3 000 km wykorzystywany do zrzutów 
(êród∏o: Military Aircraft 1914-1980 wyd. Crescent Books).


